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APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório, sua composição e sua organização estão 

estruturadas de forma a atender às solicitações presentes no Termo 

de Referência (TR) que orienta a elaboração do Plano de Transporte 

Distrital de Passageiros do Município de Guarapuava – PR. O presente 

produto corresponde às Minutas de Projeto Básico, Edital e Contrato 

e seu conteúdo versa sobre a parte jurídica para concepção do novo 

sistema, distribuído nos seguintes capítulos: Introdução, Minuta de 

Edital e Referências.  
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INTRODUÇÃO 

O presente documento técnico compõe o Relatório 03 – Minutas de Projeto 

Básico, Edital e Contrato, produzido durante a Etapa 03 - Projeto Básico, Minuta de Edital 

de Licitação e Contrato, do processo de elaboração do Plano de Transporte Coletivo 

Distrital de Passageiros do Município de Guarapuava – PR, decorrente do Contrato 

nº207/2022, celebrado no dia 13 de junho de 2022. 

Em um primeiro momento, é apresentada a Minuta do Edital de Licitação para a 

Concessão do Sistema de Transporte Coletivo Distrital de Guarapuava. A minuta 

mencionada traz em seus anexos todo o detalhamento necessário do projeto básico 

referente ao transporte de passageiros distrital, dividida em 4 (quatro) Lotes, com a 

abordagem também da especificação técnica da frota, o detalhamento do sistema de 

bilhetagem eletrônica, o sistema de monitoramento do transporte.  

Ressalta-se que ao longo do corpo da Minuta do Edital, é possível encontrar itens 

em grifo, pois, competem às decisões a serem tomadas pela Prefeitura Municipal de 

Guarapuava. 

Além disso, também é apresentada como Anexo neste documento a Minuta do 

Contrato de Concessão a ser estabelecido com as empresas Concessionárias vencedoras 

dos respectivos lotes do processo de licitação. 

 

Guarapuava, 22 de setembro de 2022.  
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MINUTA DE EDITAL 

PREAMBULO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA xxx/20221 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº <<XX/2022>>2 

TIPO “MENOR VALOR DA TARIFA” 

 

LICITAÇÃO PARA A CONCESSÃO POR LOTES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DISTRITAL DE GUARAPUAVA/PR 

 

A Prefeitura do MUNICIPIO DE GUARAPUAVA/PR, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, torna público que fará realizar LICITAÇÃO na MODALIDADE DE 

CONCORRÊNCIA sob n° <<XX>>/20223, para a CONCESSÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DISTRITAL DO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA dividida em 04 (quatro) LOTES 

DE SERVIÇOS, tipo MENOR VALOR DA TARIFA, nos termos da Lei Federal nº 8.987/95, 

da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 12.587/12, Lei Orgânica do Município de 

Guarapuava, Lei Municipal nº1.204/20024, demais Leis e Normas Municipais, que visa à 

contratação de empresas especializadas para prestação de serviços de transporte de 

passageiros no Município de Guarapuava/PR, para selecionar, sob regime de concessão, 

pessoas jurídicas que demonstrem capacitação técnica, administrativa e legal para seu 

desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado (Lei 8.987/95, art. 2º, inc. 

II).  

 
1 Município inserir conforme padrão 
2 Município inserir conforme padrão  
3 Município inserir conforme padrão 
4 A Lei nº 1.204/2002 dispõe sobre o sistema de transporte coletivo de passageiros no município 

de Guarapuava, aprova o código disciplinar, institui o PAT (Programa de Aparelhamento e Modernização 
do Sistema de Transporte Coletivo do Município de Guarapuava) e dá outras providências. 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-gaspar-sc
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Os envelopes contendo a habilitação e propostas de preços deverão ser protocolados 

até às <<XX>>h<<XX>>m do dia <<XX>> de <<XX>> de 20225, no Protocolo Geral da 

Prefeitura do Município de Guarapuava/PR, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro, 

observando-se o disposto nos itens 4 e 7 do Edital.  

A presente licitação foi precedida de Audiência Pública, nos termos da lei, convocada 

através do Diário Oficial do Município e em jornal de circulação local, realizada em 

<<xx>>.  

 

Anexos disponibilizados: 

Anexo I – Regulamento Geral dos Serviços de Transporte Coletivo 

Anexo II – Termo de Referência e Projeto Básico 

Anexo III – Especificação Básica do Sistema de Bilhetagem Eletrônica  

Anexo IV – Especificações Básicas da Frota 

Anexo V – Requisitos Mínimos para Garagens e Instalações 

Anexo VI – Pastas de Especificações dos Lotes 

IV.I – Lote 01 – Bacia Entre Rios 

IV.II – Lote 02 – Bacia Guairacá 

IV.III – Lote 03 – Bacia Guará 

IV.IV – Lote 04 – Bacia Palmeirinha 

Anexo VII – Cotação dos Principais Insumos 

Anexo VIII – Manual de Apuração dos Custos do Transporte Coletivo Distrital de 

Guarapuava 

Anexo IX – Modelos de Declarações 

IX.I – Declaração de conhecimento das condições de prestação dos serviços e dos termos 

do edital  
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IX.II – Declaração da proponente em papel timbrado, de inexistência de fato impeditivo 

e idoneidade 

IX.III – Declaração de que não emprega menor de dezoito anos CUMPRIMENTO INC. 

XXXIII DO ART. 7º DA CF/88  

IX.IV – Declaração de Visita Técnica 

IX.V – Termo de compromisso de disponibilidade de frota 

IX.VI – Termo de compromisso de disponibilidade de garagens e instalações 

IX.VII – Termo de compromisso de disponibilidade do sistema de bilhetagem eletrônica  

IX.VIII – Termo de Representação e Credenciamento 

Anexo X – Minuta do Contrato de Concessão 
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1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de pessoa jurídica para 

outorga de concessão dos Serviços de Transporte Coletivo Público Distrital de 

Passageiros, composto pelas linhas e itinerários descritos no Anexo I, a ser 

executado no Município de Guarapuava. 

1.1.1. Para a operação dos serviços deverão ser utilizados veículos tipo ônibus 

urbano convencional, atendendo as especificações do Anexo II, 

devidamente autorizados ao transporte de passageiros de forma coletiva. 

1.1.2. A frota indicada para cada lote é a necessária para a operação inicial dos 

serviços, podendo sofrer supressões ou acréscimos, mediante a 

expedição de Ordem de Serviço de Operação e em conformidade com o 

Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo de Guarapuava vigente 

constante do Anexo I. 

1.1.3. Poderão haver supressões ou acréscimos no trajeto das linhas, ou ainda 

supressões ou acréscimos no quantitativo de linhas de cada lote 

observando-se a demanda apresentada, respeitando-se o limite 

geográfico especificado no Anexo II e observando-se o equilíbrio 

econômico-financeiro contratual.  

1.2. A execução do objeto envolverá: 

1.2.1. Serviço de Operação de Transporte Coletivo Público Distrital de 

Passageiros de Passageiros, em conformidade com a Lei Municipal 

nº1.204/2002, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana e a Lei Municipal de 

Mobilidade Urbana. 

1.2.2. Serviço de Operação dos Equipamentos de validação (bilhetagem 

eletrônica embarcada nos veículos), correspondente ao número integral 

de veículos da frota para cada lote, devendo a Concessionária iniciar seus 
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serviços com a Bilhetagem Eletrônica implantada, conforme 

especificação apresentada no Anexo III. 

1.2.3. Serviço de comercialização de bilhetagem, compreendendo a venda de 

passagens por meio da mão-de-obra exclusiva da Concessionária.  

1.3. O valor total estimado para cada lote, equivalente ao somatório do valor 

presente da remuneração estimada dos contratos das concessões, é de:  

LOTE 1 – ENTRE RIOS 

R$17.665.974,53 

LOTE 2 – GUAIRACÁ 

R$3.268.930,39 

LOTE 3 – GUARÁ 

R$3.874.547,04 

LOTE 4 – PALMEIRINHA 

R$10.263.640,68 

1.4. O início das atividades deverá ocorrer impreterivelmente até o dia 

XX/XX/20226, reservando-se ao Poder Concedente a possibilidade de prorrogar 

este prazo mediante justificativa, podendo, ainda, antecipar o início da operação 

de comum acordo com as Concessionárias.  

1.5. O prazo da concessão para exploração e prestação do serviço de 

transporte coletivo será de 10 (dez) anos, contados da data do início da 

operação. 

1.6. Poderá o Município, se oportunamente lhe aprouver e devidamente 

justificado, prorrogar o prazo de concessão por igual período, observando-se as 

disposições da Lei Federal nº 12.587/2012, e a Lei Municipal nº1.204/2002, ou 

outra que venha a substituí-la.  

1.6.1. A prorrogação fica vinculada à conveniência e oportunidade do Poder 

Público, bem como ao cumprimento pela contratada de suas obrigações 
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contratuais, na prestação de serviço adequado e que satisfaça as condições 

de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualizações 

tecnológicas, generalidade e cortesia na sua execução. 

1.6.2. No prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores ao término do contrato, 

havendo interesse do Município na prorrogação, notificará a Concessionária 

para que no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento 

da notificação, manifeste-se quanto à concordância na prorrogação. 

1.6.2.1. Ocorrendo o decurso do prazo sem resposta, presume-se 

a ausência de interesse da Concessionária.  

1.6.2.2. O prazo estipulado no item 1.6.2 visa assegurar que haja 

tempo razoável para a Administração proceder nova concorrência 

pública caso haja desinteresse pela Concessionária na 

prorrogação, bem como para assegurar à Concessionária tempo 

razoável para programar-se para eventual prorrogação.  

1.6.2.3. Findo o prazo estipulado no item 1.6.2, para ambas as 

partes, fica vedada qualquer tentativa de prorrogação, 

assegurando-se o direito de a Concessionária participar de novo 

certame. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste processo Licitatório as empresas interessadas do ramo 

de atividade de operação de transporte coletivo de passageiros, autorizadas na 

forma da Lei, bem como somente serão aceitas interessadas que satisfaçam as 

condições de capacidade jurídica, técnica, idoneidade financeira, regularidade fiscal 

e previdenciária e, ainda, que atenderem às exigências deste Edital. 

2.2. Ficam autorizadas as concorrentes a participarem em mais de 01 (um) lote da 

presente licitação, desde que comprovem a capacidade operacional e econômico-
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financeira necessária à execução de todas as linhas respectivas, na forma 

estabelecida neste Edital. 

2.3. Ocorrendo a outorga de mais de um lote à mesma concorrente, será admitida a 

integração dos lotes durante a execução do contrato, a critério exclusivo do Poder 

Concedente e comprovada a vantajosidade, prevalecendo os menores índices 

apresentados entre os lotes pela vencedora. 

 

3. DOS IMPEDIMENTOS NA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Estão impedidas de participar do certame as empresas: 

3.1.1. Em regime de consórcio; 

3.1.2. Em regime de cooperativas; 

3.1.3. Que na data fixada para a entrega dos envelopes, estiverem cumprindo 

penalidades de suspensão temporária para licitar ou contratar com o 

Município de Guarapuava;  

3.1.4. Que tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público e ainda 

não tenham sido reabilitadas; 

3.1.5. Empresa com falência decretada; 

3.1.6. Que possuam sócio ou gerente ocupante de cargo ou empregado da 

Administração Municipal; e 

3.1.7. Outros impedidos por força do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

4. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – “HABILITAÇÃO” 

 

4.1. Este envelope deverá conter os documentos abaixo relacionados, que deverão 

ser apresentados em uma via, original ou reprodução autenticada, numerados e 

dispostos ordenadamente: 
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4.1.1. Documentos referentes à Habilitação Jurídica, conforme o item 5.1; 

4.1.2. Documentos referentes à Regularidade Fiscal, conforme o item 5.2; 

4.1.3. Documentos referentes à Qualificação Econômico-Financeira, conforme 

o item 5.3; 

4.1.4. Documentos referentes à Qualificação Técnica, conforme item 5.4; 

4.2.  Na sua parte externa o envelope contendo a documentação deverá conter os 

seguintes dizeres: 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA Nº <<xx>>/2022 

"ABERTURA: DIA xx/xx/2022 ÀS <<xx>>h<<xx>>m HORAS" 

"NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA" 

"RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE" 

"ENDEREÇO ELETRÔNICO" 

"ENVELOPE 01- HABILITAÇÃO" 

 

5. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

5.1.  DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

5.1.1. Declaração de conhecimento das condições de prestação dos serviços e 

dos termos do edital, conforme Anexo IX.I. 

5.1.2. Em se tratando de sociedade comercial, apresentar ato constitutivo, 

acompanhado do estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações 

ou contrato social consolidado, devidamente registrado e, no caso de 

sociedades por ações, a mesma deverá apresentar, também, documento 

comprobatório da eleição dos seus administradores, devidamente 

registrados; 
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5.1.3. Declaração da proponente em papel timbrado, de inexistência de fato 

impeditivo à sua participação em licitações públicas, de que não foi 

declarada inidônea e que não se encontra impedida ou suspensa de 

contratar com o Município, conforme consta no Anexo IX.II; 

5.1.4. Comprovação de que possui no objeto social atividade que permita a 

operação de serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus; 

5.1.5. Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e tampouco menor de dezesseis anos, salvo 

a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de acordo com o 

modelo constante do Anexo IX.III. 

5.2.  REGULARIDADE FISCAL 

5.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

5.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

relativo ao domicílio ou à sede do proponente, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

5.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Fazenda Estadual e 

Fazenda Municipal mobiliária e imobiliária, conforme o caso, dentro dos 

seus prazos de validade. 

5.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor; 

5.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

5.2.6. Os documentos mencionados poderão ser apresentados no original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. As 

certidões apresentadas deverão estar válidas na data de abertura dos 

envelopes, sendo que as certidões que não possuam campo indicando a 
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sua validade serão consideradas com prazo de até 60 (sessenta) dias 

após sua expedição. 

5.2.7. Os documentos emitidos via “Internet” não necessitarão de 

autenticação, desde que seja possível a verificação de sua autenticidade 

pela Comissão de Licitação pela internet em consulta ao órgão 

competente. 

5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

5.3.1.  Apresentar garantia de proposta, conforme disposto no inciso III do 

artigo 31 da Lei Federal 8666/93, no valor equivalente a 1% (um por 

cento) do valor total estimado de (1) um ano da concessão contratação 

contido no item 1.3 deste edital, a qual poderá ser prestada através de 

caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 

bancária, em conformidade com o art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93, 

sendo: 

LOTE 1 – ENTRE RIOS 

VALOR ESTIMADO DE (1) UM ANO DE CONCESSÃO R$1.766.597,45 

VALOR DE GARANTIA DE PROPOSTA R$17.665,97 

LOTE 2 – GUAIRACÁ 

VALOR ESTIMADO DE (1) UM ANO DE CONCESSÃO R$326.893,04 

VALOR DE GARANTIA DE PROPOSTA R$3.268,93 

LOTE 3 – GUARÁ 

VALOR ESTIMADO DE (1) UM ANO DE CONCESSÃO R$387.454,70 

VALOR DE GARANTIA DE PROPOSTA R$3.874,55 

LOTE 4 – PALMEIRINHA 

VALOR ESTIMADO DE (1) UM ANO DE CONCESSÃO R$1.026.364,07 

VALOR DE GARANTIA DE PROPOSTA R$10.263,64 

5.3.2. Certidão passada pelos distribuidores judiciais da sede da Proponente 

atestando a inexistência de pedidos de falência; 
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5.3.2.1. As empresas com sede em outras unidades da Federação 

(que não o Estado do Paraná) deverão apresentar certidão 

emitida pela Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do 

Estado de origem indicando quais são os ofícios distribuidores de 

falência e recuperações judiciais da Comarca sede da licitante, 

bem como as certidões negativas dessas serventias em nome 

daquelas; 

5.3.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, ou seja, devidamente registrados na Junta 

Comercial, sendo comprovado pelo termo de abertura e encerramento, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

5.3.3.1. O Balanço Patrimonial das sociedades anônimas deverá ter 

sido publicado na forma da lei vigente à época em que foi exigida 

a publicação, e o das demais empresas deverão ter sido inscrito 

no Livro Diário, acompanhado de seus respectivos Termos de 

Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta 

Comercial; 

5.3.4. Prova de capacidade financeira apresentada por meio de demonstrações 

contábeis do último exercício social, em documento subscrito por 

profissional habilitado. Deverão ser apresentados índices de: 𝐿𝐺 (liquidez 

geral); 𝐿𝐶 (liquidez corrente) 𝐸 (endividamento). Tais índices serão 

calculados conforme segue: 

 

𝐿𝐺 =
𝐴𝐶 + 𝐴𝑁𝐶

𝑃𝐶 + 𝑃𝑁𝐶
 𝐿𝐶 =

𝐴𝐶

𝑃𝐶
 𝐸 =

𝑃𝐶 + 𝑃𝑁𝐶

𝐴𝑇
 

 

Onde: 

𝐴𝐶: Ativo Circulante; 

𝐴𝑁𝐶: Ativo Não Circulante; 
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𝑃𝐶: Passivo Circulante; 

𝑃𝑁𝐶: Passivo Não Circulante; 

𝐴𝑇: Ativo Total. 

Os índices deverão ser apresentados com no máximo duas casas decimais, desprezando-

se as demais.  

 

5.3.4.1. Para comprovação da capacidade financeira, serão 

exigidos os índices, abaixo descritos, conforme parecer técnico 

referencial emitido pela Contadoria Geral datado de 04 de 

fevereiro de 2021: 

 

(𝑳𝑮) Valor Mínimo (𝑳𝑪) Valor Mínimo (𝑬) Valor Máximo 

1,00 1,00 0,50 

 

5.3.5. Prova de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 

das receitas estimadas para 1 (um) ano de contrato, para o lote do qual 

a licitante pretende participar, comprovado pelo último balanço exigível 

(Lei 8.666/93, art. 31, § 3°). 

5.3.5.1. Os valores anuais estimados do contrato de concessão 

calculados com base no custo do quilômetro rodado de referência 

multiplicado pela média anual prevista para o prazo de um ano 

são: 

LOTE 1 – ENTRE RIOS 

VALOR ESTIMADO DE (1) UM ANO DE CONCESSÃO R$1.766.597,45 

VALOR DE PATRIMONIO LÍQUIDO MÍNIMO R$176.659,75 

LOTE 2 – GUAIRACÁ 

VALOR ESTIMADO DE (1) UM ANO DE CONCESSÃO R$326.893,04 

VALOR DE PATRIMONIO LÍQUIDO MÍNIMO R$32.689,30 
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LOTE 3 – GUARÁ 

VALOR ESTIMADO DE (1) UM ANO DE CONCESSÃO R$387.454,70 

VALOR DE PATRIMONIO LÍQUIDO MÍNIMO R$38.745,47 

LOTE 4 – PALMEIRINHA 

VALOR ESTIMADO DE (1) UM ANO DE CONCESSÃO R$1.026.364,07 

VALOR DE PATRIMONIO LÍQUIDO MÍNIMO R$102.636,41 

5.3.6. Os valores totais estimados do contrato de concessão multiplicados pela 

quantidade de anos do contrato: 10 (dez) anos. 

5.3.7. Para ser habilitada em mais de 01 (um) lote, a concorrente deverá 

comprovar possuir o patrimônio líquido mínimo correspondente ao 

somatório total do patrimônio líquido mínimo exigido para cada lote. 

5.3.8. Para ser habilitada em mais de 01 (um) lote, a concorrente deverá 

apesentar garantia de proposta de cada um dos respectivos lotes. 

5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

5.4.1. Para fins de qualificação técnica, consoante o art. 30 da Lei Federal nº 

8.666/1993, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

5.4.1.1. Termo de compromisso declarando que em até 30 (trinta) 

dias anteriores ao início da operação estará disponível a frota 

operante de veículos com idade média igual ou inferior a 10 (dez) 

anos e idade máxima de 12 (doze) anos por veículo, de acordo 

com as especificações mínimas do Anexo IV do Edital, conforme 

modelo constante no Anexo IX.V; 

5.4.1.2. Termo de compromisso declarando que até a data de início 

da operação estará disponível a frota reserva de veículos com 

idade média da frota e idade máxima por veículo na forma do item 

anterior, de acordo com as especificações mínimas do Anexo IV 

do Edital, conforme modelo constante no Anexo IX.V; 

5.4.1.3. Termo de compromisso declarando que, no prazo máximo 

de 90 (noventa) dias após o início da operação, estará disponível 



RELATÓRIO 03 – MINUTAS DE PROJETO BÁSICO, EDITAL E 
CONTRATO 

 
 

 

 

 
Página | 30 

 

garagem ou pátios de estacionamento com instalações e 

equipamentos, de acordo com as especificações mínimas do 

Anexo V do Edital, conforme modelo constante no Anexo IX.VI, 

bem como disponíveis os recursos humanos, materiais, demais 

veículos e equipamentos necessários à prestação de serviços, 

conforme modelo constante no Anexo IX.V; 

5.4.1.4. Termo de compromisso declarando que se compromete a 

atender no início da operação as exigências dos Anexo III e, ainda, 

manter atualizado o Sistema de Bilhetagem Eletrônica, 

necessários à prestação dos serviços objeto desta Concorrência, 

sistema referenciado pela Municipalidade de Guarapuava e em 

funcionamento no município, conforme modelo constante no 

Anexo IX.VII; 

5.4.1.5. As interessadas no certame, para correta formulação da 

proposta, poderão realizar visita técnica, monitorada, a ser 

agendada conforme disposto abaixo. 

5.4.1.5.1. A visita técnica ocorrerá mediante prévio agendamento na 

<<<xxx>>> informarnomecontatoetc>>>7podendo ocorrer até 

no máximo 10 (dez) dias anteriores à abertura dos envelopes 

de propostas. 

5.4.1.5.2. Poderão participar da visita representantes designados com 

credencial, devidamente assinada pelo responsável da 

Licitante (Diretor, Gerente ou Procurador), conferindo-lhe 

poderes para vistoriar as localidades onde serão executados 

os serviços, tomando conhecimento das linhas e itinerários 

dos serviços, bem como dos parâmetros técnicos e do 

funcionamento do sistema de bilhetagem eletrônica, com o 
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acompanhamento de servidor da <<<xxx>>>8 STC e membro 

da Comissão de Licitação. 

5.4.1.5.3. O representante da empresa deve, obrigatoriamente, estar 

munido da autorização da empresa conforme modelo 

constante do Anexo IX.VIII e de cópia dos documentos 

pessoais (RG e CPF). 

5.4.1.5.4. Se realizada a visita técnica, deverá encaminhar declaração de 

visita conforme modelo disponível no Anexo IX.IV.  

 

6. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. Para julgamento da melhor proposta será utilizado o tipo de licitação “MENOR 

VALOR DA TARIFA”, conforme estabelece o art. 15, I, da Lei Federal nº 8.987/95, 

considerando-se como vantajosa a proposta com “o menor valor a ser pago por 

quilômetro rodado”, conforme dispõe o art. 9º da Lei Federal nº 12.587/2012, 

auferido mediante o preenchimento da Planilha de Custo Tarifário disponível no 

Anexo VI, observando-se o disposto no item 7.6 deste Edital. 

6.2. O valor máximo por quilômetro rodado inicial não poderá ser superior a: 

LOTE 1 – ENTRE RIOS 

VALOR MAXIMO POR KM/RODADO = R$11,15 

LOTE 2 – GUAIRACÁ 

VALOR MAXIMO POR KM/RODADO = R$19,76 

LOTE 3 – GUARÁ 

VALOR MAXIMO POR KM/RODADO = R$11,59 

LOTE 4 – PALMEIRINHA 

VALOR MAXIMO POR KM/RODADO = R$8,77 

 

 
8 Município informar  
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7. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA DE 

TARIFA (VALOR POR KM RODADO)” 

 

7.1. Na sua parte externa o envelope contendo a proposta de tarifa deverá conter os 

seguintes dizeres: 

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA Nº <<xx>>/2022 

"ABERTURA: DIA xx/xx/2022 ÀS <<xx>>h<<xx>>m HORAS" 

"NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA" 

"RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE" 

"ENDEREÇO ELETRÔNICO" 

"ENVELOPE 02- PROPOSTA DE TARIFA" 

 

7.2. Deverá ser apresentada pela concorrente a proposta de tarifa (valor por km 

rodado) para cada lote mediante preenchimento da Planilha de Custo Tarifário 

disponível no Anexo VI, devidamente assinada pelo seu representante legal, 

observando-se o limite estipulado no item 6.2 deste edital. 

7.3. A Proposta deverá ser formulada e entregue de acordo com as especificações 

deste Edital, devidamente digitada, datada, carimbada e assinada pelo 

representante legal da licitante, sem emenda, rasuras ou borrões, em papel 

timbrado da empresa indicando a validade da proposta, que não poderá ser inferior 

a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da mesma. 

7.4. A Planilha de proposta deverá, ainda, ser encaminhada no envelope nº 02 em 

arquivo digital no formato “.xlsx”, armazenada em CD-R ou pendrive que ficará em 

posse da Administração. 
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7.5. A proposta deverá ser seguida rigorosamente, conforme o método de cálculo 

disponível no Anexo VIII e as indicações contidas na própria planilha, sob pena de 

desclassificação. 

7.6.  O envelope “Proposta de Tarifa” deverá estar lacrado e protocolado até o dia, 

local e hora indicados no preâmbulo. 

7.7. Expirado o horário limite para o protocolo, não mais serão recebidas propostas, 

nem documentos de qualquer espécie que ensejam a complementação de propostas 

já entregues. 

7.8. Todas as informações, básicas para elaboração da proposta, encontram-se 

inseridas no Método de Cálculo do Custo Tarifário contido no Anexo VIII e na Planilha 

de Custo Tarifário contida no Anexo VI. 

 

8. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO E DA INVERSÃO DE 

FASES 

 

8.1. O julgamento será realizado pela Comissão Especial de Licitações (CEL), levando 

em conta o atendimento obrigatório de todas as exigências constantes deste Edital, 

nas normas citadas no preâmbulo e dos demais dispositivos legais pertinentes e 

vigentes. 

8.2. Recebidos os envelopes Nº 01 e Nº 02, o Presidente da CEL os colocará à 

disposição de todos os licitantes para a rubrica dos envelopes. 

8.3. As fases do procedimento licitatório serão invertidas, consoante art. 18-A da Lei 

Federal nº 8.987/1995, motivo pelo qual serão abertos primeiramente os envelopes 

de Proposta de Tarifa (Envelope nº 02) e, posteriormente, os envelopes de 

Habilitação (nº 01). 

8.4. Abertos os envelopes de nº 02, serão classificadas as concorrentes do menor 

valor para o maior. 
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8.5.  Depois de abertas todas as propostas, o Presidente e demais membros da CEL 

deverão rubricar os documentos e propostas apresentadas, convidando cada 

licitante presente para rubricar os documentos e as propostas de todos os licitantes. 

8.6.  Serão classificadas as propostas para cada lote conforme quadro abaixo: 

 

LOTE <<XXX>> 

ORDEM PROPONENTE TARIFA PROPOSTA 

  R$ <<XX>> 

   

   

   

 

8.6.1.  Em caso de empate, realizar-se-á sorteio, consoante previsão do art. 45, 

§3º, da Lei nº 8.666/1993, o qual se procederá durante a sessão pública 

licitatória. 

8.6.2.  A CEL procederá a listagem das classificadas e respectivo desempate, se 

houver. 

8.6.3.  Serão desclassificadas: 

I. as propostas manifestamente inexequíveis nos termos do art. 48, inciso II da 

Lei nº 8.666/1993 ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da 

licitação (consideram-se manifestamente inexequíveis os preços que não 

tenham demonstrado a sua viabilidade através de documentos que 

comprovem a compatibilidade com a execução do objeto); 

II. as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste 

Edital 

III. as propostas que estejam incompletas ou que apresentem ressalvas, 

entrelinhas, emendas, rasuras, borrões ou, ainda, que contenham 

informações incompatíveis, bem como aquelas que apresentem linguagem 

que dificulte ou impeça sua exata compreensão; 

IV. as propostas que sejam incertas ou vinculem-se a condição futura ou incerta;  
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V. as propostas que sejam formuladas por entidade estatal alheia à esfera 

político administrativa do Poder Concedente que, para sua viabilização, 

necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida 

entidade; 

8.6.4.  Havendo dúvida sobre a viabilidade de uma ou mais propostas, a 

Comissão Especial de Licitação poderá fixar prazo para que os licitantes 

comprovem sua adequação através de dados técnicos, quantitativos e 

qualitativos 

8.7. Abertos os envelopes das propostas será verificada sua correção e anunciado o 

resultado da classificação final. 

8.8. Posteriormente o Presidente da CEL procederá à abertura do Envelope Nº 01 da 

licitante classificada em 1º lugar para cada lote, contendo a documentação relativa 

à Habilitação. 

8.8.1. A abertura do Envelope Nº 01, relativo à Habilitação, será feita 

publicamente, lavrando-se ata circunstanciada e assinada pelos licitantes 

e pelos membros da CEL. 

8.8.2. Abertos os Envelopes de Nº 01, os documentos serão colocados à 

disposição para serem rubricados pela CEL e pelos demais proponentes 

que, se for o caso, poderão impugnar uns aos outros, desde que 

fundamentadamente e no prazo legal de 5 (cinco) dias, cuja impugnação 

será reduzida a termo em ata. 

8.8.3. Verificando-se que o licitante classificado não possui condições de ser 

habilitado para mais de um lote, conforme item 5.3.5 deste Edital, será 

oportunizado sua escolha pelo lote em que deseja se habilitar, desistindo 

do outro para o qual foi classificado. 

8.8.4. Ocorrendo a desistência do licitante será convocada a próxima 

classificada no lote para verificar sua habilitação. 

8.8.5. O julgamento da habilitação, a critério da CEL, poderá ocorrer na sessão 

de abertura se não ocorrerem impugnações e havendo expressa renúncia 
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ao prazo recursal do art. 109, I, letra “a”, da Lei Federal nº 8.666/1993, a 

ser apresentado conforme modelo constante do Anexo IX.IIErro! Fonte 

de referência não encontrada.. 

8.8.6. Com impugnações, ou inexistindo renúncia ao prazo recursal, a CEL, 

necessitando de maior tempo para exame da documentação, designará 

nova sessão para julgamento da habilitação. 

8.8.7. O Envelope Nº 01 dos concorrentes não classificados será devolvido aos 

interessados depois de esgotada a respectiva fase recursal. 

8.9. A CEL, em qualquer fase da licitação, poderá promover diligências, visando 

esclarecer ou completar a instrução do processo 

8.10. Não estando a CEL em condições de pronto julgamento poderá interromper a 

sessão de julgamento, proferindo oportunamente a decisão, concluindo, formal e 

explicitamente, com a recomendação do proponente vencedor ou proposição de 

revogação ou anulação da Concorrência, por meio de ato fundamentado. 

8.11. Qualquer oferta de desconto proposta pela Concessionária não prevista neste 

Edital não será objeto de remuneração ou indenização no decorrer do contrato. 

8.12. A inabilitação do licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório 

importará na desclassificação da licitante, perdendo esta o direito de participação 

das fases subsequentes. 

8.13.  Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições deste Edital. 

8.14. Documentos sem prazo de validade considerar-se-ão como válidos por 

60(sessenta) dias e as propostas não assinadas serão desconsideradas. 

8.15. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos e assinar as atas, os licitantes ou seus representantes credenciados 

perante a CEL. 

8.16. O credenciamento do representante legal da empresa, com plenos poderes de 

decisão, far-se-á mediante apresentação de procuração, conforme modelo 

constante do Anexo IX.VIII, com firma reconhecida, fora do Envelope Nº 01, sendo 
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admitido 01 (um) representante por licitante, o qual deverá estar munido da cédula 

de identidade ou documento original com foto. Na data e hora designadas no 

preâmbulo, a CEL declarará abertos os trabalhos, não sendo admitidos à licitação 

concorrentes retardatários. 

 

9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

9.1. A Comissão de Licitação ordenará as licitantes em ordem de classificação 

declarando vencedor para cada lote o licitante com o menor valor da tarifa (menor 

valor por quilômetro rodado) que for devidamente habilitado. 

9.2. Os demais concorrentes classificados poderão ser chamados a firmar a 

contratação decorrente da presente licitação no caso de impedimento legal, 

desistência ou decadência de direito do adjudicatário original, obedecida à ordem 

de classificação, desde que respeite a oferta do primeiro classificado e seja 

devidamente habilitada na forma deste edital. 

9.3. Finda essa fase, o processo será remetido ao Prefeito que, observando 

regularidade do procedimento, poderá homologar seu resultado e adjudicar o 

objeto da licitação. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 

de Contrato, conforme a minuta integrante do Anexo X, e será firmado entre o Poder 

Concedente e a Concessionária. 

10.2.  A licitante vencedora deverá comparecer para assinar o contrato, no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação. 
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10.3.  As condições de pagamento, reajuste e revisão do valor do quilômetro rodado, 

bem como as sanções no caso de inadimplemento dos pagamentos estão previstos 

na minuta contratual constante do Anexo X.  

 

11. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

11.1. O não cumprimento das obrigações decorrentes deste certame, pela 

licitante/concessionária, dará ensejo à aplicação das sanções previstas na Lei nº 

8.666/1993 e demais legislações vigentes; 

11.2. Caso o Adjudicatário não compareça para assinar o Contrato, se recusar, ou não 

atender às condições exigidas no edital, proceder-se-á na forma do §2º, do artigo 64 

da Lei Federal nº. 8.666/1993 e implicará na: 

11.2.1. Execução da garantia de proposta; 

11.2.2. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 

8.666/1993. 

11.3. Na hipótese de descumprimento, por parte da contratada, das obrigações 

assumidas ou a infringência de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas, 

segundo a gravidade da falta cometida, as penalidades previstas no Contrato, 

conforme minuta constante do Anexo X deste Edital, bem como das previstas pela 

legislação vigente. 

11.4. As penalidades previstas têm caráter de sanção administrativa, 

consequentemente a sua aplicação não exime a Concessionária de reparar os 

prejuízos que seu ato venha a acarretar a Concedente ou a terceiros. 

11.5. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Edital não exclui a 

possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas na Lei 

nº. 8.666/1993, no que couber. 
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11.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver 

ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e 

comprovado. 

11.7.  A inexecução contratual decorrente do descumprimento das obrigações 

assumidas neste Edital sem justificativa aceita por parte da Concedente acarretará 

a Concessionária as seguintes penalidades: 

a. No caso de descumprimento do compromisso previsto no item 5.4.1.1 

deste Edital, multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ônibus não 

entregue, até o limite de 05 (cinco) dias; 

b. Ultrapassados os 05 (cinco) dias previstos na alínea anterior, além da 

perda da garantia contratual, acarretará a rescisão, nos termos do art. 

78, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo chamadas as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nos prazos 

constantes neste edital, a contar da data de sua convocação, e nas 

condições propostas pelo primeiro classificado. 

c. No caso de descumprimento do compromisso previsto no item 5.4.1.2 

deste Edital, multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ônibus não 

entregue, até o adimplemento da obrigação; 

d. No caso de não cumprimento do prazo para início da operação dos 

serviços, além da perda da garantia contratual, acarretará a rescisão do 

contrato nos termos do art. 78, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo 

chamadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo nos prazos constantes neste edital, a contar da data de sua 

convocação, e nas condições propostas pelo primeiro classificado. 
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12. DA GARANTIA DE PROPOSTA 

 

12.1. A garantia poderá ser prestada por meio de moeda corrente nacional, títulos da 

dívida pública, seguro garantia ou carta fiança bancária e depositada junto ao 

Município de Guarapuava, que emitirá o respectivo comprovante, até às 15 (quinze) 

horas do dia útil imediatamente anterior ao da entrega dos envelopes, 

correspondente a 1,0% (um por cento) do valor estimado do contrato, conforme o 

item 5.3.1 deste Edital.  

12.2. A garantia de proposta será liberada ou devolvida ao licitante, conforme o caso, 

nas seguintes situações e condições: 

12.2.1. A todos os participantes em caso de revogação ou anulação da presente 

licitação, em 05 (cinco) dias úteis a contar do ato; 

12.2.2. Ao licitante inabilitado e/ou desclassificado, depois de decorrido os 

prazos recursais, em 05 (cinco) dias úteis a contar do ato; 

12.2.3. Aos licitantes perdedores, após a assinatura do Contrato de Concessão 

do licitante vencedor, em 05 (cinco) dias úteis a contar do ato; 

12.2.4.  Ao licitante vencedor, 05 (cinco) dias úteis após o início da operação, 

desde que não incorra em inadimplemento de qualquer obrigação 

disposta no edital e no contrato.  

12.2.5. Caso a garantia venha a ser prestada na modalidade de seguro garantia, 

sua comprovação deverá vir acompanhada, obrigatoriamente, dos 

seguintes documentos:  

a. Certidão de Regularidade Operacional junto a SUSEP – 

Superintendência de Seguros Privados, em nome da Seguradora que 

emitir a apólice; 

b.  Certidão de Regularidade Operacional junto ao IRB – Instituto de 

Resseguros do Brasil, em nome da Seguradora que emite a apólice. 
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12.2.6. Caso a garantia venha a ser prestada na modalidade de Títulos da Dívida 

Pública, deverá atender os requisitos do art. 56, § 1º, inciso I, da Lei nº 

8.666/1993. 

12.3. A garantia prestada poderá ser substituída mediante requerimento da 

Concessionária, respeitadas as modalidades legalmente previstas. 

12.4. A Concessionária perderá a garantia de execução em caso de rescisão unilateral 

do contrato por culpa exclusiva sua, hipótese em que a importância correspondente 

à garantia será apropriada pela Concedente a título de indenização. 

12.5. A Concessionária deverá comprovar a renovação do prazo da garantia até 05 

(cinco) dias contados do vencimento, sob pena de pagamento de multa diária de 1% 

(um por cento) sobre o valor da garantia até o limite de trinta (trinta) dias. 

12.6. No caso do atraso previsto no item anterior ser superior a 30 (trinta) dias, a 

Concessionária estará sujeita a multa equivalente ao valor da quilometragem total 

percorrida durante o atraso e sujeita à rescisão do contrato. 

 

13. DA COMUNICAÇÃO DE ATOS (RECURSOS, IMPUGNAÇÕES, 

ESCLARECIMENTOS E RECLAMAÇÕES DE QUALQUER 

NATUREZA) 

 

13.1. As defesas, recursos, impugnações, pedidos de reconsideração, representações 

e reclames de qualquer natureza deverão ser formulados de forma escrita, assinados 

pelo representante legal da licitante, com comprovação dessa qualidade, e 

protocolados através do protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guarapuava 

com observância do respectivo prazo legal.  

13.2. As impugnações, recursos e reclamações de qualquer natureza deverão ser 

endereçados ao Presidente da Comissão Especial de Licitação para análise e decisão, 

ou, quando for o caso, reconsideração da decisão que deu origem à irresignação da 

licitante. 
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13.2.1. Na hipótese de recurso, mantida a decisão, a CEL encaminhará o recurso 

à autoridade superior, devidamente instruído, para decisão, com 

observância dos prazos legais. 

13.3.  As publicações, intimações e os atos administrativos decorrentes desta licitação 

dar-se-ão por meio de divulgação na página da licitação no Portal Eletrônico do 

Município na Internet, e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Guarapuava 

quando se tratar de recurso ou demais atos que a lei assim exigir. 

13.3.1. A publicação no Diário Oficial poderá ser dispensada se a decisão for 

veiculada em sessão de julgamento na qual estejam presentes todos os 

responsáveis legais das licitantes credenciadas, quando poderá ser feita 

por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

13.4. DOS RECURSOS 

13.4.1. As disposições regulamentares em matéria recursal são as previstas no 

artigo 109 da Lei nº. 8.666/1993, obedecidos rigorosamente os prazos e 

processamentos nela consignados. 

13.4.2. A interposição do recurso será comunicada às demais licitantes por meio 

do Diário Oficial Eletrônico do Município de Guarapuava, que poderão 

impugná-lo no prazo legal. 

13.5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

13.5.1. O Edital poderá ser impugnado, no todo ou em parte, de acordo com as 

prescrições contidas no art. 41 da Lei nº. 8.666/1993, obedecidas às 

disposições elencadas item 7.1. 

13.5.2. Terá decaído do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação 

perante ao Município de Guarapuava, a licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a sessão de abertura dos envelopes, nos 

termos do artigo 41, §2º, da Lei nº. 8.666/93. 
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1. Não será admitida a cessão ou a subcontratação, quer seja total ou parcial, do 

objeto deste certame.  

14.2. Não poderá a concessionária, sem prévia anuência da concedente, transferir, 

total ou parcialmente, a concessão, ou seu controle societário. 

14.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

14.4. Todos os documentos apresentados pelas licitantes, incluindo-se as abordagens 

de seus temas, deverão conter a identificação da razão social da empresa e estar 

contido em páginas no formato A4, incluindo, quando houver, fotos, desenhos, 

tabelas, cronogramas etc. 

14.5. As participantes têm pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições 

gerais e específicas do objeto da presente licitação, não podendo invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou 

do integral cumprimento do contrato. 

 

 

 

 

 

 

Guarapuava, <<<xxx>>>>> 

 

<<<xxx>>>> 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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ANEXO I. REGULAMENTO GERAL DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO 

LEI N.º 1204/2002 

 

Súmula: Regulamenta o Transporte Coletivo Distrital e Especial de Passageiros no 

Município de Guarapuava e dá outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 1º - O serviço público de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros será 

executado pelo Município ou outorgado na forma desta Lei, através de empresas aqui 

denominadas Operadoras. 

§ 1º – O serviço público de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros de que trata 

este artigo, será executado, quando por operadoras, através dos 

seguintes modos operacionais: 

I - serviço de Transporte Coletivo Municipal Distrital de Passageiros; 

II - serviços especiais na forma do artigo 78 desta Lei. 

§ 2º - O serviço de Transporte Coletivo Municipal Distrital poderá ter caráter 

metropolitano. 

Art. 2º - Não está sujeito às disposições desta Lei, o serviço de Transporte Coletivo 

Intermunicipal e Municipal de passageiros e o serviço especial realizado sem objetivo 

comercial, por entidade pública ou particular. 

Parágrafo Único - Para os serviços sem fins comerciais, prestados com eventualidade, 

em manifesto interesse social, por entidade pública ou particular, poderá ser fornecida 
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autorização especial pelo GUARATRAN, mediante apresentação das seguintes 

documentações: 

I - requerimento indicando os pontos iniciais e terminais e, o itinerário a ser percorrido; 

II - declaração de que o veículo encontra-se em totais condições de segurança e 

conforto; 

III - lista de passageiros, constando nome e R.G. 

Art. 3º - Compete ao Departamento Municipal de Transportes Coletivos de Guarapuava, 

daqui por diante denominado GUARATRAN, a execução, o planejamento, a outorga e 

fiscalização dos serviços, no âmbito de sua respectiva competência. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 4º - Para efeito de interpretação, entende-se por: 

I - ABRIGO DE PARADA DE ÔNIBUS - equipamento localizado ao longo do itinerário da 

linha ou serviço, destinado a proteger os passageiros quando da espera para o 

embarque; 

II – BAGAGEIRO - compartimento destinado exclusivamente ao transporte de volumes, 

malas postais, encomendas ou bagagens, com acesso pela parte externa do veículo; 

III - BILHETE DE PASSAGEM - documento que comprova contrato de transporte com o 

usuário; 

IV - COEFICIENTE DE UTILIZAÇÃO - relação entre os passageiros transportados e os 

lugares ofertados; 

V - CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS DE DEMANDA - oscilação sensível do número de 

passageiros, em razão de circunstâncias temporárias ou ocasionais devidamente 

caracterizadas; 

VI - COMPOSIÇÃO TARIFÁRIA - conjunto de fatores que fundamentam a fixação da tarifa 

do transporte; 
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VII - CONCORRÊNCIA RUINOSA - fato capaz de reduzir o coeficiente de utilização 

tarifário, gerador de desequilíbrio econômico e financeiro do contrato, devidamente 

comprovado; 

VIII - DEMANDA - volume médio de procura de transporte; 

IX - FAIXA DE HORÁRIO - determinação de horário de partida ordinária a cada operadora 

na ligação efetuada por mais de uma, com resguardo de intervalo mínimo entre elas, e 

estabelecimento de vagas para ampliação de freqüência de cada operadora; 

X - FATOR DE OCUPAÇÃO - número médio de passageiros transportados por veículo; 

XI - FREQÜÊNCIA - o número de viagens ordinárias em cada sentido, numa linha, em um 

período de tempo definido; 

XII - HORÁRIO - momento de partida, trânsito ou chegada, determinado pelo órgão 

concedente; 

XIII - ÍNDICE DE LIQUIDEZ - relação entre o patrimônio líquido e o exigível, no exercício 

vigente; 

XIV - ITINERÁRIO - via percorrida na execução do serviço, podendo ser definido por 

código de rodovia, nome de localidade à sua margem ou ponto geográfico conhecido; 

XV - LETREIRO INDICATIVO - letreiro existente na parte frontal do pára-brisa dianteiro 

do veículo, contendo indicação do serviço e iluminado, internamente, à noite; 

XVI - LINHA - ligação regular entre duas localidades, que são pontos terminais, por 

itinerário e horários definidos; 

XVII - MERCADO INTERMEDIÁRIO - núcleo de população, localizado ao longo do 

itinerário da linha ou serviço, sem que constitua seus pontos terminais; 

XVIII - PONTO INICIAL - local onde se inicia a viagem de linha; 

XIX - PONTO TERMINAL - local onde se completa a viagem de linha; 

XX - PONTO DE PARADA - local de parada obrigatória na realização da viagem, de forma 

a propiciar, no tempo devido, alimentação e conforto aos passageiros e as tripulações 

dos veículos; 

XXI – SEÇÃO - serviço realizado em trecho de itinerário da linha, com fracionamento do 

preço da passagem; 
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XXII - PONTO DE SEÇÃO - local de atendimento ao transporte de passageiro, realizado 

em trecho do itinerário da linha, com fracionamento do preço da passagem; 

XXIII - TARIFA - preço fixado pelo GUARATRAN, para o transporte de passageiros; 

XXIV - TEMPO DE VIAGEM - tempo de duração total da viagem, computando-se o tempo 

de percurso e os de parada; 

XXV - VIAGEM ESPECIAL - viagem sem caráter de linha regular; 

XXVI - VIAGEM ORDINÁRIA - viagem total da linha no cumprimento do horário 

outorgado; 

XXVII - VIAGEM EXTRAORDINÁRIA - viagem total da linha ou entre seções, em um ou 

mais horários diferentes dos ordinários outorgados; 

XXVIII - VIAGEM REFORÇO - viagem executada por outra operadora, mediante 

autorização do GUARATRAN. 

 

CAPÍTULO III 

DO PLANEJAMENTO E DA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Art. 5° - Para a execução dos serviços de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros 

previstos nesta Lei, mediante outorga, o GUARATRAN, visando o interesse público, 

elaborará um Planejamento para o sistema de Transporte Coletivo Municipal de 

Passageiros de Guarapuava, divulgando-o amplamente. 

 

CAPÍTULO IV 

DA OUTORGA DOS SERVIÇOS 

 

Art. 6º - A prestação do serviço de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros será 

outorgado mediante concorrência pública, sob o regime de permissão ou concessão, 

sem caráter de exclusividade, na forma das legislações vigentes que regem a matéria. 
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Art. 7º - Os editais de concorrência, instituídos com estudos pormenorizados sobre a 

implantação dos novos serviços de transporte de passageiros o regime de outorga e 

demais indicativos, deverão ser previamente homologados pelo GUARATRAN. 

Art. 8° - O prazo de delegação para exploração dos serviços regulares será de 15 (quinze) 

anos podendo ser prorrogado pelo Executivo Municipal, caso a permissionária 

qualificada ou a concessionária tenha cumprido as suas obrigações e venha prestando 

serviço adequado e exerça o direito de opção. 

§ 1° - O Poder Executivo poderá também, a qualquer tempo, por conveniência, 

necessidade ou oportunidade, sempre através de autorização legislativa, prorrogar a 

concessão ou a permissão qualificada por prazo compatível com a amortização de 

investimentos planejados pelo Município a serem executados pelas permissionárias ou 

concessionárias em equipamento rodante (ônibus ou similar), veículos de apoio 

operacional, instalações, obras civis, equipamentos de controle de acesso ou de 

infraestrutura, visando a ampliação, a modernização e o aparelhamento do sistema de 

transporte coletivo. 

§ 2° - Facultar-se-á às empresas operadoras celebrarem, entre si, ou no caso de 

integração, com concessionárias dos serviços regionais, consórcio operacional com base 

em plano de operação aprovado em cada esfera de Poder Concedente envolvido, tendo 

em vista a racionalização, a economia e a melhor distribuição dos serviços. 

§ 3° - As operadoras dos serviços regulares poderão contratar serviços de terceiros, e 

sob sua responsabilidade, mediante prévia autorização do Poder Concedente, para a 

execução de tarefas inerentes, acessórias ou complementares ao objeto da delegação, 

inclusive para o desenvolvimento de projetos associados. 

§ 4° - Ocorrendo, por iniciativa do Poder Concedente, a rescisão sem justa causa, ou a 

retomada dos serviços contratados através de permissão qualificada ou de concessão, 

assegurar-se- às empresas delegatárias o direito de serem previa e justamente 

indenizadas: 

a) pelos lucros cessantes calculados até a data prevista para o término do prazo 

contratual; 
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b) pelo valor de mercado dos investimentos até então realizados na infraestrutura 

administrativa, inclusive imóveis, frota e demais equipamentos rodantes; 

c) pelas dívidas vincendas assumidas pelas operadoras inerentes ao objeto do contrato; 

d) por todo o custo das rescisões dos contratos de trabalho com o pessoal vinculado ao 

serviço. 

§ 5° - O regime jurídico da Autorização para a execução de serviços especiais de 

fretamento, de transporte escolar, de transporte de trabalhadores, extraordinários ou 

experimentais, como tais definidos nesta Lei, terá o caráter precário, podendo ser 

revogável a qualquer tempo sem indenização. 

Art. 9° - A permissão ou concessão fica condicionada a uma carência de até 01 (um) ano, 

computada no prazo global, durante a qual será observada a capacidade administrativa 

e técnico-operacional da operadora. 

Art. 10 - Comprovada a incapacidade administrativa ou técnica operacional em processo 

regular, o contrato ficará rescindido, com perda e sem direito a indenização de qualquer 

espécie. 

Art. 11 - Na mesma ligação e pelo mesmo itinerário, não poderão operar operadoras 

com vínculos de interdependência. 

Art. 12 - Configurar-se-á interdependência, quando: 

I - uma das operadoras, por si, seus sócios, cônjuges ou filhos menores, for titular de 

mais de 40% (quarenta por cento) do capital da outra; 

II - a mesma pessoa exercer, simultaneamente, nas operadoras, funções de direção, seja 

qual for o título ou denominação. 

III - controle pela mesma empresa "holding". 

Art. 13 - Na vigência do contrato, após o período de carência e observadas estritamente 

as diretrizes do planejamento de que trata o artigo 5º e, após homologação pelo 

GUARATRAN poderá ser autorizado, através de aditamento, as seguintes alterações: 

I - prolongamento de linha, em razão de transferência de um de seus terminais; 

II - alteração de itinerário. 
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Art. 14 - O prolongamento da linha poderá ser deferido, desde que satisfaça as 

condições seguintes: 

I - o local do novo terminal não reuna condições de mercado de transporte auto-

suficiente para implantação de linha, previsto no Planejamento, mas se constitua fonte 

secundária; 

II - a distância entre o terminal original e o pretendido não ultrapasse de 5% (cinco por 

cento) o percurso inicial estabelecido no contrato originário; 

III - o itinerário resultante com novo terminal, não seja servido por outro serviço de 

transporte de passageiros outorgado pelo GUARATRAN ou pelos Municípios nos seus 

limites de competência, mantidos os seccionamentos intermediários originários da 

linha. 

Art. 15 - A alteração do itinerário, poderá ser autorizada, quando decorrente da entrega 

ao tráfego de nova estrada ou trecho melhorado, que possibilite o atendimento mais 

confortável ou econômico ao usuário, mantidos os terminais originários, desde que a 

operadora: 

I - desista, expressamente, quando não se tratar de linha seccionada, da exploração pelo 

itinerário anterior; 

II - se obrigue, quando se tratar de linha seccionada, a também executar a linha pelo 

antigo itinerário, assegurando o atendimento das localidades intermediárias, 

por adaptação das linhas existentes ou se houver desinteresse, até a implantação de 

novas linhas; 

III - não se estabeleça, com a alteração do percurso, a exploração de mercados dos 

pontos iniciais e terminais e intermediários já servidos por outra operadora ou nos 

limites de competência do Município. 

Art. 16 - Verificada a alteração da linha, não poderá a operadora em qualquer tempo e 

sobre pretexto algum, seccioná-la de modo que interfira diretamente em outro serviço 

de transporte de passageiros outorgado pelo GUARATRAN ou nos limites de 

competência do Municípios. 
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Art. 17 - A inclusão ou exclusão de ponto de seção em linha existente poderá ser 

autorizada pelo GUARATRAN, a requerimento da operadora ou "ex-offício", observadas 

as restrições contratuais existentes no trecho a ser incluído o ponto de seção, e o 

atendimento, quando da exclusão do ponto de seção, por outros serviços outorgados. 

Art. 18 - É vedada a paralisação ou cancelamento temporário de linhas ou serviços 

complementares outorgados na forma desta Lei, salvo motivo de força maior 

previamente aprovado pelo GUARATRAN. 

 

CAPÍTULO V 

DO REGISTRO DAS OPERADORAS 

 

Art. 19 - Toda operadora que execute serviço de Transporte Coletivo Municipal de 

Passageiros, outorgado pelo GUARATRAN, será registrada nesse órgão, o qual fornecerá 

à operadora o respectivo certificado de registro; 

§ 1º - O requerimento para registro deverá estar acompanhado da documentação 

seguinte: 

I - instrumento constitutivo, arquivado na Junta Comercial do Paraná no qual conste, 

como um dos objetivos, a execução de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros; 

II - comprovação de que se acha integralizado no mínimo de 50% (cinqüenta por cento) 

do capital registrado: 

III - título de identidade e prova de regularidade eleitoral e militar dos titulares, diretores 

ou sócios gerentes, quando tratar-se de sociedade; 

IV - certidões que comprovem que os titulares, de que trata o item anterior, não foram 

definitivamente condenados pela prática de crime que vede o acesso à função ou cargo 

público; 

V - prova de propriedade dos veículos a serem utilizados para os serviços outorgados, 

ou de arrendamento mercantil, desde que o arrendatário esteja em nome da 

requerente; 
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VI - Apólice de seguro, conforme o disposto no Artigo 30, com validade equivalente ao 

certificado de registro da frota. 

VII - outras provas exigidas ou a serem exigidas por Decreto ou pelo GUARATRAN. 

§ 2º - Toda alteração que ocorrer com a operadora, que implique na modificação do 

conteúdo dos documentos referidos no parágrafo anterior, deverá ser comunicada ao 

GUARATRAN no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

§ 3º - Independente do previsto no § 2º o GUARATRAN poderá, a qualquer tempo, 

solicitar a renovação de documentos referidos neste artigo. 

§ 4º - O certificado de registro fornecido pelo GUARATRAN na forma do Art. 19, terá 

validade pelo prazo em que a operadora executar qualquer serviço outorgado pelo 

GUARATRAN. 

 

CAPÍTULO VI 

DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Art. 20 - Pela efetiva prestação do serviço de Transporte Coletivo Municipal de 

Passageiros, o usuário pagará à operadora o preço individual da passagem, de acordo 

com os índices resultantes da composição tarifária, após homologado pelo Chefe do 

Executivo Municipal. 

Art. 21 - Na composição tarifária, serão considerados, basicamente, os custos 

operacionais, de manutenção, administração, remuneração de capital, de depreciação, 

inclusive o equipamento de reserva se for exigido, o coeficiente de utilização, bem como 

outros componentes previstos em Lei, Decretos, normas ou especificações pertinentes 

à matéria. 

Art. 22 - Quando solicitado poderão ser elaborados estudos visando a revisão tarifária, 

a qual entrará em vigor após homologação pelo GUARATRAN e autorizada pelo Chefe 

do Executivo Municipal. 
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Parágrafo Único - Em caráter excepcional e por decisão do Chefe do Executivo 

Municipal, poderá haver revisão tarifária antes de completado o prazo previsto neste 

artigo, respeitando o disposto no artigo 20. 

Art. 23 - O pagamento de que trata o artigo 20, será feito mediante aquisição do 

respectivo bilhete de passagem, que será emitido em pelo menos duas vias, uma das 

quais ficará definitivamente em poder do passageiro. 

§ 1º - A emissão dos bilhetes de passagens é de responsabilidade da operadora, e poderá 

ser realizada de forma simplificada, por processos eletrônicos ou similar, mantidas as 

condições necessárias de controle e estatística. 

§ 2º - Independente das exigências legais, constarão obrigatoriamente das passagens: 

a) local e data de emissão; 

b) data e horário da viagem; 

c) número da poltrona; 

d) origem e destino da viagem; 

e) preço; 

f) nome e endereço da operadora, n.º CGC; 

g) número do bilhete da via, a série ou subsérie, conforme o caso; 

h) prefixo de linha e suas localidades terminais; 

i) nome da empresa impressora do bilhete e número do respectivo 

CGC; 

j) números dos telefones de atendimento ao usuário. 

Art. 24 - É vedado o transporte de passageiros sem que porte seu bilhete de passagem, 

salvo nas hipóteses previstas nesta Lei. 

Art. 25 - A venda de passagem será efetuada diretamente pela operadora, ou por 

agências credenciada e pelo preço exato aprovado pelo poder concedente. 

Art. 26 - O requerimento da operadora, e após homologado pelo GUARATRAN, poderá 

ser concedido desconto ou abatimento da tarifa, que não importe em concorrência 

ruinosa a outra permissionária. 
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Art. 27 - O passageiro poderá desistir da viagem com obrigatória devolução da 

importância paga, ou revalidar a passagem para outro dia e horário, desde que, se 

manifeste com antecedência mínima de 03 (três) horas em relação ao horário da 

partida. 

Art. 28 - Ao passageiro é assegurado o transporte de uma mala de mão até o limite de 

30 (trinta) quilogramas no bagageiro, e de outra que se adapte perfeitamente no porta-

embrulhos interno do veículo, desde que não comprometa o conforto e a segurança dos 

demais passageiros. 

§ 1º - A operadora é responsável pelo extravio ou danificação dos volumes 

transportados no bagageiro, mediante comprovação pelo passageiro, no valor de 12 

(doze) UFM. 

§ 2º - É vedado o transporte de produtos considerados perigosos, indicados em 

legislação específica, bem como aqueles que, de forma ou natureza, comprometam a 

segurança ou conforto dos passageiros. 

 

CAPÍTULO VII 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

SEÇÃO I 

DO REGIME 

 

Art. 29 - Os serviços de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros serão executados 

obedecendo padrão técnico-operacional estabelecido pelo GUARATRAN, mediante 

viagens ordinárias, extraordinárias, experimentais e de serviços complementares. 

Art. 30 - A operadora deverá garantir aos usuários dos serviços outorgados ou 

autorizados pelo GUARATRAN, contrato de seguro de responsabilidade civil, sem 

prejuízo da cobertura de seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT), o que será 

disciplinado em norma complementar por esse órgão. 
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Art. 31 - A operadora observará os horários e itinerários aprovados, conduzindo os 

passageiros e respectivas bagagens ao ponto de destino. 

Parágrafo Único - É vedado o acesso à localidade situada fora do itinerário outorgado. 

Art. 32 - Mediante autorização do GUARATRAN, e após verificada no local a real 

necessidade, os horários regulares poderão ser alterados e a freqüência aumentada ou 

diminuída para atender as condições estabelecidas nesta Lei. 

Parágrafo Único - As alterações de horários e das freqüências de viagens, a ex-offício ou 

a requerimento das operadoras, deverão conter justificativas através de dados 

estatísticos que demonstrem essa necessidade, e, no caso de mais de uma operadora 

operando o mesmo itinerário, serão estabelecidas faixas visando o disciplinamento dos 

horários. 

Art. 33 - A operadora fixará o tempo de duração da viagem e de suas etapas, bem como 

o número de duração das paradas, comunicando o GUARATRAN, das alterações a serem 

efetivadas nessas operações. 

Parágrafo Único - Ressalvado os seccionamentos autorizados, é proibida a parada para 

embarque de passageiros ao longo do itinerário. 

Art. 34 - No caso de interrupção de viagem decorrente de falha operacional ou acidente 

do veículo ou outro motivo qualquer de força maior, fica de responsabilidade da 

operadora proporcionar, ao passageiro, além de alimentação e pousada, o transporte 

até o destino da viagem em idênticas condições de segurança e conforto. 

Art. 35 - Na execução dos serviços outorgados, o veículo terá letreiro indicativo 

contendo a procedência e o destino da viagem. 

Art. 36 - Nos serviços de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros outorgados pelo 

GUARATRAN, será permitido o transporte de passageiros em pé até o limite de 30% da 

capacidade de lotação do veiculo. 

Parágrafo Único - Considera-se o veículo lotado quando o número de passageiros 

transportado for igual à capacidade deste, constante do certificado de registro da frota. 

Art. 37 - Sem que implique no reconhecimento como permissão ou concessão 

independente previsto no Planejamento, o GUARATRAN poderá autorizar, a 
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requerimento da operadora ou a "ex-offício", o estabelecimento de linhas 

experimentais e dos seguintes serviços complementares: 

I - viagem parcial cobrindo seccionamento nos casos de maior demanda, desde que não 

exista linha regular executando a mesma ligação; 

II - viagem direta ou semidireta em linha seccionada, sem prejuízo de viagem regular, 

desde que não exista outra linha direta servindo a ligação considerada. 

Art. 38 - Para a execução dos serviços previstos no artigo 37, o GUARATRAN fornecerá 

os respectivos certificados de autorização de serviço. 

Parágrafo Único - Os serviços previstos no artigo 37 ficam sujeitos às disposições desta 

Lei, cabendo ao GUARATRAN, a competência da aplicação das penalidades de 

advertência e cassação na forma dos artigos 69 e 70 respectivamente. 

 

SEÇÃO II 

DAS LINHAS DE CARÁTER METROPOLITANO 

 

Art. 39 - A requerimento da operadora ou ex-offício, poderá o GUARATRAN, autorizar a 

conversão de linha ou serviço complementar rodoviário em característica 

metropolitana, observado os limites de competência municipal. 

Parágrafo Único - Para a execução de linha ou serviço de característica metropolitana, 

vigorarão os artigos desta Lei no que não colidirem com as da presente seção. 

Art. 40 - Para linhas e serviços de característica metropolitana, os veículos deverão estar 

dotados de duas ou mais portas, mediante controle de passageiros através de relógio 

marcador (catraca) ou similar. 

§ 1º - Para a execução dos serviços de característica metropolitana, deverão ser 

implementados serviços que atendam o embarque e desembarque de passageiros 

portadores de necessidades especiais com dificuldades de locomoção. 

§ 2º - Para facilidade de identificação, o letreiro do itinerário terá obrigatoriamente o 

nome do local da origem do mercado de trabalho. 
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Art. 41 - A lotação admitida será a capacidade normal do veículo, mais 5,0 passageiros 

por metro quadrado do espaço da área livre do veículo. 

Art. 42 - Para execução dessas linhas, é dispensada a obrigatoriedade dos artigos 23, 24 

e 28, exceto o parágrafo segundo do artigo 28. 

 

SEÇÃO III 

DOS TERMINAIS, PONTOS DE PARADA E DE ABRIGOS 

 

Art. 43 - Os terminais serão utilizados pelas operadoras, após homologados pelo 

GUARATRAN. 

§ 1º - Todo terminal a ser instalado ou construído, bem como os abrigos de parada de 

ônibus, deverão ter o seu projeto submetido à prévia aprovação do GUARATRAN, 

observados os parâmetros técnicos exigidos por Decreto ou normas específicas, bem 

como os requisitos de segurança, higiene e conforto; 

§ 2º - É de responsabilidade da operadora quando da execução de linhas e serviços: 

I – com a aprovação do GUARATRAN a definição do ponto de parada a ser utilizado, 

observado os requisitos de segurança, higiene e conforto; 

§ 3º - Estabelecido o ponto de parada a operadora deverá encaminhar ao GUARATRAN, 

a tabela de horário a ser operada para fim de controle e estatística. 

Art. 44 - Para a segurança e normalidade das viagens, a operadora é obrigada a dispor 

de forma estratégica, serviços de manutenção e socorro próprios ou 

contratados. 

Art. 45 - É vedado à operadora fazer ou aceitar propagandas nos veículos e nos pontos 

terminais, de parada ou de seção, não se considerando como tal as informações sobre 

os serviços autorizados e outros de interesse público. 
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SEÇÃO IV 

DO PESSOAL DAS OPERADORAS 

Art. 46 - A operadora adotará processo adequado de seleção e aperfeiçoamento do seu 

pessoal especialmente aos que desempenhem atividades relacionadas com o público e 

a segurança do transporte. 

Art. 47 - O GUARATRAN poderá exigir o afastamento de qualquer preposto que, em 

apuração sumária, assegurado o direito de defesa, for considerado culpado de grave 

violação de dever, previsto nesta Lei ou condenado por crime. 

Parágrafo Único - O afastamento poderá ser determinado imediatamente em caráter 

preventivo, até enquanto se processar a apuração. 

Art. 48 - O pessoal da operadora, cuja atividade se exerça em contato com o passageiro, 

deverá: 

I - manter compostura e conduzir-se com atenção e urbanidade; 

II - apresentar-se corretamente uniformizado e identificado quando em serviço. 

Art. 49 - Sem prejuízo do cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação 

brasileira de trânsito e nesta Lei, é de responsabilidade da operadora, através de seu 

motorista e auxiliares: 

I - a condução do veículo de modo a não prejudicar a segurança e conforto dos 

passageiros; 

II - esclarecer os passageiros sobre o serviço em operação; 

III - não permitir que os passageiros permaneçam embarcados, 

quando do abastecimento do veículo, ou em outros lugares, considerados perigosos; 

IV - não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas quando em serviço; 

V - indicar aos passageiros, os respectivos lugares; 

VI - providenciar aos passageiros, transporte, refeição e pousada quando da interrupção 

da viagem; 

VII - auxiliar no embarque e desembarque dos passageiros procedendo a carga e 

descarga das bagagens; 

VIII - prestar ao GUARATRAN, todos os esclarecimentos quando solicitados. 
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Parágrafo Único - É vedada a utilização de motorista na condução dos veículos sem 

vínculo empregatício com a operadora, quando na execução de qualquer serviço 

outorgado pelo GUARATRAN. 

 

SEÇÃO V 

DOS VEÍCULOS 

 

Art. 50 - Serão utilizados nas linhas e serviços complementares de Transporte Coletivo 

Municipal de Passageiros, veículos tipo ônibus ou microônibus, cuja carroceria tenha 

sido previamente aprovada pelo órgão concedente, dotados de poltronas reclináveis, 

observado o contido no edital e contrato se for o caso, e demais características e 

especificações técnicas fixadas pelo GUARATRAN. 

§ 1º - A empresa operadora é responsável pela segurança da operação e pela adequada 

manutenção, conservação e preservação das características técnicas dos veículos. 

§ 2º - A utilização de ônibus com mais de 10 (dez) anos de fabricação, esta limitado em 

até 15 (quinze) anos. 

§ 3º - Implementos como poltrona-leito, poltrona fixa, sanitário e outros dispositivos 

visando maior conforto dos passageiros, poderão ser exigidos ou admitidos pelo 

GUARATRAN, cabendo-lhe especificar, em cada caso, as condições mínimas necessárias 

inclusive quanto à redução de lugares; 

Art. 51 - Os veículos constituintes da frota operante das operadoras destinadas a 

execução dos serviços outorgado ou autorizados, serão registrados no GUARATRAN , o 

qual fornecerá, em uma única via, o respectivo certificado de registro da frota. 

Art. 52 - Anualmente, a operadora deverá renovar o certificado de registro da frota 

mediante apresentação dos seguintes documentos: 

I - declaração que os veículos foram motivo de inspeção geral; 

II - relação descritiva dos veículos contendo o número de ordem, da placa, do RENAVAM, 

marca do chassis e carroceria, modelos e ano, categoria e lotação; 
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III - certificado de propriedade no caso de veículos que passem a integrar a frota da 

operadora. 

IV - apólice de seguro em atendimento ao artigo 30, com validade equivalente ao 

certificado do registro da frota. 

V - outros documentos ou especificações técnicas exigidos por Decreto ou pelo 

GUARATRAN. 

§ 1º - É vedado a utilização que qualquer veículo na execução de linha ou serviço 

outorgado pelo GUARATRAN que não conste da frota registrada. 

§ 2º - A requerimento da operadora, poderão ser incluídos novos veículos no registro da 

frota, desde que atendam as demais exigências previstas nesta Lei, para a utilização de 

veículos no Transporte Coletivo Municipal de Passageiros. 

§ 3º - Independente do disposto no caput deste artigo, em qualquer época, sem ônus 

para a operadora, poderá o GUARATRAN realizar inspeção e vistoria nos veículos, 

determinando a retirada de tráfego daqueles não aprovados. 

Art. 53 - As disposições de cores, logotipo e símbolo dos veículos, serão 

obrigatoriamente diferenciados para cada operadora, e utilizados após aprovação pelo 

GUARATRAN. 

Parágrafo Único - Nos veículos, somente serão admitidas inscrições aprovadas e em 

lugares pré-fixados pelo GUARATRAN. 

Art. 54 - O GUARATRAN poderá ordenar, nos terminais e pontos de parada, reparo ou 

substituição do veículo que não apresentar, respectivamente, condições de higiene, de 

funcionamento ou de segurança. 

Art. 55 - Quando da não revalidação do certificado do registro da frota, a operadora 

ficará sujeita as penalidades previstas nos artigos 69 e 70. 

Art. 56 - A operadora deverá comunicar, mediante apresentação de documentos, a 

ocorrência das seguintes alterações referentes à seus veículos: 

I - venda, danificação total ou baixa definitiva; 

II - troca de carroceria, observado o disposto no artigo 54. 
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Art. 57 - A frota da operadora deve ser constituída de tantos veículos tipo quantos forem 

necessários para as operações de suas linhas, acrescido de uma reserva técnica 

compatível, nunca inferior a 01 (um) veículo tipo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

 

Art. 58 - São direitos do usuário do Transporte Coletivo Municipal de Passageiros: 

I - ser transportado em condições de segurança, higiene e conforto durante a viagem; 

II - ter garantido seu lugar no ônibus nas condições expressa no bilhete de passagem; 

III - ser atendido com urbanidade pelo pessoal da operadora e pelo GUARATRAN.; 

IV - ser auxiliado, no embarque e desembarque, quando se tratar de pessoa idosa, 

enferma, com dificuldade de locomoção, inválido ou criança; 

V - ter informações sobre as características do serviço, inclusive o preço da passagem; 

VI - dirigir-se ao GUARATRAN, ou mediante sistema de telefonia gratuita, para obter 

informações, apresentar sugestões ou reclamações quanto ao serviço; 

VII - transporte gratuito de volume que se adapte ao porta-embrulho e ao bagageiro, 

observado o disposto no artigo 28; 

VIII - receber o comprovante dos volumes transportados no bagageiro; 

IX - cobertura de danos pessoais decorrentes de acidentes, observado o disposto no 

artigo 33; 

X - ser indenizado pelo extravio ou danificação de volumes transportados no bagageiro, 

na forma do parágrafo 1º do artigo 28; 

XI - receber, por conta da operadora e enquanto perdurar a situação, alimentação e 

pousada, em caso de interrupção de viagem, na forma do artigo 34; 

XII - prosseguir viagem, no caso de interrupção ou retardamento, na forma do artigo 34; 

XIII - receber, em caso de acidente, imediata e adequada assistência pela operadora; 

XIV - transportar, sem pagamento de passagem, crianças até 06 (seis) anos de idade, 

desde que não ocupem assentos; 
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XV - transferir a passagem ou receber a importância paga no caso de desistência da 

viagem. 

Art. 59 - Ao usuário será recusado embarque ou determinado desembarque quando: 

I - não se identificar, quando necessário; 

II - estiver sob efeito de qualquer substância química ou outra de qualquer natureza, 

que altere o comportamento emocional, de forma a comprometer a segurança do 

serviço; 

III - portador de moléstia contagiosa; 

IV - portar arma de qualquer tipo e natureza; 

V - trouxer consigo produtos ou substâncias de natureza perigosa, proibidos pelas 

legislações vigentes; 

VI - pretender embarcar com animais não devidamente acondicionados ou em 

desacordo com legislação pertinente; 

VII - pretender embarcar com objetos de dimensões e acondicionamento incompatíveis; 

VIII - comprometer a segurança, o conforto e a tranqüilidade dos demais passageiros, 

ou atentar contra a moralidade pública; 

IX - desrespeitar proibição de fumar; 

X - a lotação do veículo estiver completa. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 60 - A infração aos dispositivos desta Lei sujeitará o infrator às seguintes 

penalidades, sem prejuízo de responsabilidade civil ou criminal: 

I - multa; 

II - advertência; 
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III - cassação da permissão, concessão ou autorização; 

IV - declaração de inidoneidade. 

Parágrafo Único - Quando da prática da infração resultar ameaça à segurança dos 

passageiros, será, quando cabível, e sem prejuízo da penalidade aplicada, determinada 

a retenção do veículo. 

Art. 61 - Cometida simultaneamente duas ou mais infrações de natureza diversa, aplicar-

se-á penalidade correspondente a cada uma. 

Parágrafo Único - A autuação não desobriga ao infrator a corrigir imediatamente a falta 

que lhe deu origem. 

Art. 62 - A multa deverá ser paga pela operadora no setor competente do GUARATRAN 

e destinado ao FUNTRAN (Fundo Municipal de Trânsito), no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, contados da data em que lhe foi dado conhecimento da decisão final. 

Art. 63 - Sem prejuízo da multa cabível, o GUARATRAN poderá reter o veículo nos 

terminais, pontos de paradas e de seção, nos seguintes casos: 

I - não conduzir ou ter alterado documentos exigidos pelo GUARATRAN; 

II - conduzir documentos, quando exigidos, com prazo vencido; 

III - não oferecer as condições de segurança exigidas; 

IV - não apresentar as condições de limpeza e de conforto exigidas, quando do início dos 

serviços. 

 

SEÇÃO II 

DAS MULTAS 

 

Art. 64 - As multas a serem aplicadas por infração às normas desta Lei, obedecerão aos 

seguintes parâmetros: 

Grupo I 

I - Multa no valor de 5 (cinco) UFM por: 

a) infrações das obrigações determinadas nos artigos 52 e 53; 

b) atraso no horário de início de viagem; 
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c) inobservância de horários outorgados; 

d) transporte de pessoas nas condições enumeradas no artigo 63; 

e) transporte de bagagens ou encomendas fora dos lugares que lhes são destinados; 

f) inobservância do artigo 27. 

Grupo II 

II - Multa no valor de 10 (dez) UFM por: 

a) retardamento nos terminais, no horário de partida; 

b) falta de limpeza no veículo no momento da partida; 

c) recusa de embarque e desembarque de passageiros nos pontos aprovados, sem 

motivo justificado. 

d) transporte de passageiros sem a emissão do respectivo bilhete de passagem; 

e) falta de legendas obrigatórias no veículo ou existência de inscrições não autorizadas 

na forma do artigo 49; 

f) ausência no veículo quando na execução dos serviços especiais, do certificado de 

vistoria; 

g) inobservância do disposto nos artigos 35 e 47; 

h) modificação de horários ordinários sem prévia autorização do GUARATRAN.; 

i) preenchimento incorreto da lista de passageiros do serviço especial. 

Grupo III 

III - Multa no valor de 15 (quinze) UFM por: 

a) oposição à ação da fiscalização; 

b) defeitos nos equipamentos originários de fabricação tais como luzes, pára-brisas, 

espelhos retrovisores, bancos, e etc; 

c) defeito ou falta de equipamento obrigatório; 

d) interrupção de viagem por falta de equipamentos ou outros elementos essenciais à 

operação do veículo; 

e) retardamento ou recusa da entrega de documentos estatísticos ou contábeis 

exigidos; 

f) ausência de lista de passageiros no serviço especial; 
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g) inobservância do artigo 23. 

Grupo IV 

IV - Multa no valor de 20 (vinte) UFM por: 

a) transporte de passageiros em número superior à lotação autorizada; 

b) retardamento no fornecimento de transporte para os passageiros ou omissão das 

providências previstas no artigo 34; 

c) manutenção de preposto em serviço, cujo afastamento tenha sido exigido, na forma 

do artigo 51; 

d) cobrança de importância não autorizada, a qualquer título; 

e) inobservância do disposto no artigo 60; 

f) inobservância do parágrafo único do artigo 41. 

Grupo V 

V - Multa no valor de 30 (trinta) UFM por: 

a) inobservância do contido no artigo 28 e seus parágrafos; 

b) inobservância do contido no artigo 31 e seu parágrafo único; 

c) omissão de viagem, salvo caso fortuito ou força maior; 

d) ausência de licença para viagem especial no veículo em serviço; 

e) alteração do preço da passagem; 

f) deixar de atender seccionamento; 

g) executar viagem em horário não autorizado; 

h) inobservância do contido no artigo 85; 

i) utilização de veículo em serviço sem vistoria válida. 

Grupo VI 

VI - Multa no valor de 50 (cinqüenta) UFM por: 

a) executar linha, explorar seção ou operar serviço sem autorização, sem prejuízo de 

outras sanções previstas em Decretos Leis ou Regulamentos; 

b) utilização em serviço de veículo cuja retirada de tráfego tenha sido exigida pelo 

GUARATRAN; 
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c) adulteração de qualquer documento público previsto para os serviços especiais, linhas 

regulares, de permissão ou concessão e de autorização, sem prejuízo das penalidades 

contidas nos artigos 69 e 72; 

d) suspensão parcial ou total dos serviços, salvo o disposto no artigo 34. 

 

SEÇÃO III 

DA ADVERTÊNCIA 

 

Art. 65 - A penalidade de advertência será aplicada por escrito pelo GUARATRAN, sem 

prejuízo das multas cabíveis, nos casos de reincidência na prática da mesma infração, 

dentre as previstas nos incisos III e IV do artigo 66. 

 

SEÇÃO IV 

DA CASSAÇÃO 

 

Art. 66 - A penalidade de cassação da permissão ou concessão será aplicada pelo 

GUARATRAN, quando houver: 

I - transferência de permissão ou concessão sem prévia anuência do GUARATRAN; 

II - impedimento involuntário da operadora; 

III - dissolução legal da pessoa jurídica titular da permissão, concessão ou autorização; 

IV - não habilitação à exploração dos serviços com observância das exigências desta Lei, 

e no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de sucessores nos casos de falecimento do 

titular da firma individual; 

V - falência da operadora, quando não houver autorização do juízo competente para 

continuidade dos serviços pela massa falida; 

VI - superveniência da incapacidade técnica-operacional ou econômico financeira, 

devidamente comprovada; 

VII - configuração da interdependência entre operadoras; 

VIII - redução da frota abaixo do mínimo exigido nesta Lei. 
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Art. 67 - A cassação impedirá a operadora, em caráter definitivo, de obter nova 

autorização, permissão ou concessão para mesma linha, ficando neste caso, o 

GUARATRAN de prover a outorga de novo serviço na forma desta Lei. 

 

SEÇÃO V 

DA INIDONEIDADE 

 

Art. 68 - A penalidade de declaração inidoneidade da operadora aplicar-se-á nos casos 

de: 

I - permanência, em cargo de sua direção ou gerência, de diretor ou sócio-gerente 

condenado pela prática de crime de peculato, concussão, corrupção, prevaricação, 

contrabando e descaminho, bem como contra a economia popular e a fé pública; 

II - apresentação de informações e dados falsos, em proveito próprio, alheio ou em 

prejuízo de terceiros; 

III - condenação transitiva em julgado, de qualquer das pessoas mencionadas no item 

anterior, pela prática de crime contra a vida ou a incolumidade física ou moral de 

qualquer pessoa, decorrente de prestação de serviço a que se refere esta Lei. 

§ 1º - A declaração de inidoneidade importará na revogação de pleno direito das 

outorgadas, ficando permanentemente impedida a operadora de habilitar-se a outros 

serviços previstos nesta Lei. 

§ 2º - A cassação ou declaração de inidoneidade somente serão tornadas efetivas com 

a decisão final em grau de recurso. 
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CAPÍTULO X 

DAS AUTUAÇÕES E DOS RECURSOS 

 

SEÇÃO I 

DAS AUTUAÇÕES 

 

Art. 69 - O auto de infração será lavrado pelo setor competente do GUARATRAN, em 

impresso próprio e conterá: 

I - nome da operadora e seu número de registro; 

II - identificação da linha, placa do veículo ou número de ordem; 

III - infração cometida e dispositivos legais violados; 

IV - assinatura do autuante; 

V - local, data e hora da ocorrência. 

§ 1º - O auto de infração terá sua lavratura com base no boletim de ocorrência elaborado 

pela fiscalização do setor competente do GUARATRAN, ou através das denúncias dos 

usuários, devidamente comprovada, ficando no caso de denúncia, dispensada as 

exigências previstas no Inciso II deste artigo. 

§ 2º - O auto de infração será lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que terão os 

seguintes destinos: 

I - a 1ª via servirá como peça básica do processo; 

II - a 2ª via será encaminhada pelo setor competente do GUARATRAN à operadora, na 

pessoa de seu representante legal, mediante recibo, ou através de emissão de aviso de 

recebimento. 

§ 3º - O auto de infração não poderá ser inutilizado, cancelado, tornado sem efeito, nem 

ter sustado o seu curso, sem o devido cumprimento da tramitação pertinente a que está 

sujeito. 

§ 4º - No caso da operadora negar o ciente, a sua recusa será consignada pelo autuante; 

§ 5º - Cada auto de infração dará origem a um processo regular sob o controle do 

GUARATRAN. 
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SEÇÃO II 

DOS RECURSOS 

 

Art. 70 - A operadora poderá apresentar defesa por escrito ao setor competente do 

GUARATRAN, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de ciência do auto de 

infração. 

§ 1º - Após decorrido o prazo estipulado neste artigo, com ou sem manifestação da 

operadora, o processo será analisado e julgado. 

§ 2º - Da decisão deste julgamento, pelo setor competente do GUARATRAN, será dado 

conhecimento à operadora através de publicação em Diário Oficial do Município ou 

notificação contra-recibo. 

Art. 71 - No caso de indeferimento do processo, a operadora poderá recorrer a instância 

superior, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data em que lhe foi 

dado conhecimento da decisão. 

 

CAPÍTULO XI 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 72 - A fiscalização dos serviços, será exercida: 

I - pelo GUARATRAN, através de servidores do quadro próprio do setor competente 

desse órgão, devidamente credenciados e identificados, no âmbito dos terminais, 

pontos de paradas e seções; 

II - pela ação da Polícia Militar de Trânsito, Guarda Municipal de Trânsito nas rodovias 

sob sua jurisdição e competência, na forma como estabelece o Código Brasileiro de 

Trânsito e demais legislações vigentes pertinentes a matéria. 

III - por comissão composta de representantes do poder concedente, das 

permissionárias e usuários, periodicamente. 
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Parágrafo Único - O GUARATRAN prestará todo o auxílio técnico operacional que se fizer 

necessário a Polícia Militar e Guarda Municipal de Trânsito para o cumprimento da 

fiscalização prevista no inciso II deste artigo. 

Art. 73 - Aos servidores credenciados para a fiscalização, é atribuída a competência da 

elaboração do boletim de ocorrência quando constatada transgressão a esta Lei. 

Parágrafo Único - A fiscalização das atividades de que trata o inciso I do artigo 76, poderá 

ser descentralizada mediante convênio, a ser celebrado com órgãos ou empresas da 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, entidades de classe ou 

representativas, vedado a atribuição da lavratura de auto de infração. 

 

CAPÍTULO XII 

DOS SERVIÇOS ESPECIAIS 

 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 74 - São considerados serviços especiais os executados nas seguintes modalidades: 

I - transporte municipal sob regime de fretamento contínuo; 

II - transporte municipal sob regime de fretamento eventual ou turístico; 

III - transporte municipal de trabalhadores; 

IV - transporte municipal de escolares. 

§ 1º - Para os serviços especiais previstos neste artigo, não poderão ser praticadas 

cobranças de passagens individuais, nem o embarque e desembarque de passageiros no 

itinerário, vedadas igualmente o transporte de encomendas ou mercadorias que 

caracterizam a prática do comércio nesses serviços; 

§ 2º - A autorização para execução dos serviços especiais será expedido pelo 

GUARATRAN, observadas as disposições desta Lei no que não colidirem com o presente 

capítulo. 



RELATÓRIO 03 – MINUTAS DE PROJETO BÁSICO, EDITAL E 
CONTRATO 

 
 

 

 

 
Página | 71 

 

§ 3º - Sem prejuízo das multas cabíveis previsto nesta Lei, a autorização do serviço 

especial será cassada quando: 

I - configurar-se concorrência com os serviços regulares outorgados pelo GUARATRAN; 

II - da execução de outra modalidade de transporte da que lhe foi autorizada; 

III - da ocorrência nos casos previstos nos incisos II,III,IV,V,VI do artigo 66; 

IV - da inobservância dos parágrafos primeiros dos artigos 78, 80 e 81; 

V - da adulteração do certificado de vistoria e de autorização; 

VI - execução de serviços com veículo portando o certificado de vistoria com prazo 

vencido; 

VII - inobservância do disposto no artigo 83. 

§ 4º - Considerando que o serviço de fretamento pode absorver passageiros do sistema 

regular, o GUARATRAN após consultado o COMUTRA – Conselho Municipal de 

Transportes e Sinalização, poderá transformar serviços de fretamento em linhas 

regulares do sistema, a serem implementadas pelas empresas operadoras dos serviços 

regulares, 

estabelecendo o itinerário, os pontos de parada e a tarifa a ser praticada. 

Art. 75 - Os serviços especiais de fretamento contínuo, eventual ou turístico e escolar, 

serão executados através de empresas, devidamente registradas no GUARATRAN , o 

qual fornecerá o respectivo certificado contendo o número de registro. 

Parágrafo Único - O número de registro da empresa, obrigatoriamente constará em 

todo o expediente por ela dirigida ao GUARATRAN, bem como na parte externa dos 

veículos em local previamente determinado. 

Art. 76 - Para o requerimento do registro da empresa, deverá ser apresentado a seguinte 

documentação: 

I - instrumento constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná, no qual conste 

como um dos objetivos, a execução do Transporte Coletivo Municipal de Passageiros 

através de linha regular ou de fretamento; 

II - prova de propriedade do veículo ou de arrendamento mercantil, desde que o 

arrendatário esteja em nome da requerente; 
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III - título de identidade e prova de regularidade eleitoral e militar dos titulares, diretores 

ou sócios gerentes, quando tratar-se de sociedade; 

IV - prova de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária; 

V - certidões que comprovem que os titulares não foram definitivamente condenados 

pela prática de crime que vede o acesso a função ou cargo público, por crime de 

prevaricação, falência culposa ou fraudulenta, suborno, concussão ou peculato, crime 

contra a economia popular e a fé pública; 

VI - apólice do seguro em atendimento ao artigo 30, com validade equivalente aos 

certificados de vistorias dos veículos; 

VII - outras provas exigidas por Decreto ou pelo GUARATRAN. 

§ 1º - Toda alteração que ocorrer com a empresa que implique na modificação do 

conteúdo dos documentos referidos neste artigo, deverá ser comunicado o 

GUARATRAN, no prazo máximo de 15 (quinze) dias; 

§ 2º - Independente do previsto no parágrafo anterior, o GUARATRAN poderá, a critério, 

solicitar a renovação de qualquer dos documentos referidos neste artigo. 

Art. 77 - Na execução dos serviços especiais de fretamento contínuo, eventual ou 

turístico e de escolar, serão utilizados veículos tipo ônibus ou microônibus, com 

capacidade de lotação mínima de 08 (oito) passageiros. 

§ 1º - Na prestação dos serviços de que trata este artigo, é vedada a utilização de ônibus 

e microônibus com mais de 15 anos de fabricação, e demais veículos com mais de 10 

anos de fabricação. 

§ 2º - O certificado de vistoria dos veículos será renovado anualmente, mediante 

apresentação dos seguintes documentos: 

I -comprovação que os serviços sujeito a vistoria foram objetos de inspeção geral, 

estando de acordo com as disposições desta Lei, das normas de carrocerias e demais 

normas e especificações que regem a matéria; 

II - certidão negativa de tributos municipais; 

III - apólice de seguro em atendimento ao artigo 30, com validade equivalente ao do 

certificado de vistoria; 
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IV - certidão atualizada de quitação de débitos fornecida pelo setor competente do 

GUARATRAN. 

V - outros documentos exigidos por Decreto ou pelo GUARATRAN. 

§ 4º - Os veículos de que trata este artigo deverão ser dotados de registrador 

instantâneo de velocidade e tempo. 

 

SEÇÃO II 

DO FRETAMENTO CONTÍNUO E ESCOLAR 

 

Art. 78 - A autorização para a execução dos serviços de fretamento contínuo e de 

escolar, será expedida pelo GUARATRAN através de documento próprio, a vista do 

contrato de prestação do serviço, acompanhado da lista de passageiros a serem 

transportados. 

§ 1º - O contrato de prestação de serviço o qual refere-se o presente artigo, deverá 

conter as indicações dos pontos de origem e destino da viagem, os horários e 

freqüências da execução do serviço, bem como a quilometragem mensal a ser 

percorrida, e outras exigências definidas em Decreto ou pelo GUARATRAN. 

§ 2º - Para autorização do serviço de fretamento de escolar, deverá ser estritamente 

observadas as exigências do Código Brasileiro de Trânsito em vigor e da presente Lei no 

que não colidir com essa Legislação. 

 

SEÇÃO III 

DO FRETAMENTO EVENTUAL OU TURÍSTICO 

 

Art. 79 - Para a execução dos serviços de fretamento eventual ou turístico, deverão 

obrigatoriamente ser observados os preços da tabela aprovada pelo GUARATRAN, bem 

como demais recolhimentos exigidos por Decreto ou pelo GUARATRAN. 
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Parágrafo Único - A autorização para a execução do serviço de fretamento eventual ou 

turístico ficará caracterizada mediante o porte obrigatório no interior do veículo, dos 

seguintes documentos: 

I - certificado de vistoria; 

II - contrato e nota fiscal de prestação de serviço; 

III - lista de passageiros; 

IV - outros documentos exigidos por Decreto ou pelo GUARATRAN. 

 

SEÇÃO IV 

DE TRABALHADORES 

 

Art. 80 - O serviço especial de Trabalhadores será autorizado mediante licenças a título 

precário (prazo determinado) a requerimento do interessado. 

§ 1º - Para a execução dos serviços de que trata este artigo, será exigido os seguintes 

documentos: 

I - prova de propriedade do veículo ou de arrendamento mercantil; 

II - certificado de vistoria do veículo; 

III - contrato social ou certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Paraná, 

no caso de pessoa jurídica; 

IV - título de identidade e CPF no caso de pessoa física; 

V - outros documentos exigidos por Decreto ou pelo GUARATRAN. 

§ 2º - Será utilizado na execução do serviço de que trata este artigo, veículo tipo ônibus, 

microônibus, peruas e similares, observados os padrões de segurança exigidos pelas 

legislações pertinentes a matéria; 

§ 3º - Quando o transporte de trabalhadores for realizado em veículo tipo caminhão, o 

mesmo deverá sofrer as adaptações necessárias para a sua utilização, observadas as 

exigências do Código Brasileiro de Trânsito e desta Lei para essa atividade. 

 

 



RELATÓRIO 03 – MINUTAS DE PROJETO BÁSICO, EDITAL E 
CONTRATO 

 
 

 

 

 
Página | 75 

 

CAPÍTULO XIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 81 - Fica Instituído o PAT (Programa de Aparelhamento e Modernização do Sistema 

de Transporte Coletivo do Município de Guarapuava), a ser cumprido de conformidade 

com os prazos estabelecidos no Plano Plurianual. 

Art. 82 - O Programa compreenderá: 

a) a adequação dos pontos de embarque e desembarque de passageiros atualmente 

existentes no sistema; 

b) a construção de abrigo coberto, estilizado e adequado aos padrões urbanísticos e 

construtivos adotados pelo Município, nos pontos para embarque e desembarque de 

passageiros, onde a demanda diária for superior aos limites mínimos estabelecidos pelo 

GUARATRAN. 

c) a manutenção dos abrigos cobertos nos pontos de embarque de passageiros; 

d) a construção de estações de pré-embarque e transbordo nos pontos em que a 

demanda de viagens e passageiros assim o justifique; 

e) renovação e Ampliação da frota operacional, mediante a aquisição de veículos 

próprios para o transporte coletivo, distribuídos nas diversas categorias adotadas, 

conforme as necessidades, sendo que o número ficara a cargo do GUARATRAN 

dependendo dos indicadores operacionais e de demanda; 

f) adoção de programa da qualidade na prestação de serviços de transporte coletivo; 

g) a construção de terminais de integração e transbordo, de acordo com a necessidade, 

oportunidade, conveniência e localização, bem como a aquisição dos respectivos 

imóveis, se for o caso; 

h) a manutenção dos terminais que integram exclusivamente o sistema de transporte 

coletivo; 

i) adoção de tecnologias e modalidades alternativas para o controle do acesso aos 

serviços de transporte coletivo. 

Parágrafo Único - Para os fins deste Artigo considera-se: 
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a) adequação é o conjunto de materiais e serviços destinados a modernizar os pontos 

de embarque e desembarque de passageiros existentes, dotando-os de cobertura e de 

aparelhagem que permita aos usuários conforto, proteção e segurança. 

b) manutenção é o conjunto de serviços permanentes necessários à conservação das 

edificações dos pontos de embarque, bem como das áreas externas e internas dos 

terminais. 

c) a renovação e a ampliação da frota vinculada ao sistema de transporte coletivo dar-

se-á por meio da aquisição sistemática e periódica de veículos cuja aplicação será 

apontada e definida no planejamento operacional, com o objetivo de manter a idade 

média da frota conforme definido no cálculo tarifário e adequar-se às exigências 

tecnológicas e operacionais em função do planejamento e uso do solo urbano, bem 

como assegurar um bom nível de conforto e segurança aos usuários. 

Art. 83 - O GUARATRAN quando solicitado, poderá prestar assistência técnica ao 

Município, objetivando a racionalização do Transporte Coletivo no âmbito municipal e a 

eliminação de conflitos jurisdicional de serviços, bem como para a construção ou 

adaptação de terminais . 

Art. 84 - Na publicidade das operadoras, é proibido o uso de expressões ou artifícios que 

induzam o passageiro em erro sobre as verdadeiras características técnicas operacionais 

do serviço. 

Art. 85 - O GUARATRAN poderá requisitar os serviços de operadoras, as quais serão 

indenizadas, para atendimento nos seguintes casos: 

I – localidades situadas fora dos itinerários outorgados pelo GUARATRAN não havendo 

outro meio de Transporte Coletivo de Passageiros; 

II – em atividades essenciais de interesse público. 

Art. 86 - O transporte de menores de idade será de responsabilidade da Operadora, a 

qual deverá observar as legislações vigente sobre a matéria. 

Art. 87 - Em atendimento ao disposto no Art. 42, § 2º da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, observado o disposto no artigo 3º da Lei n.° 9.074, de 07 de julho de 1995, as 

conceções em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem 
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em vigor com prazo indeterminado, permanecerão válidas pelo prazo de 24 (vinte e 

quatro) meses, a contar da publicação desta Lei. 

Parágrafo Único – No mesmo prazo, o GUARATRAN procederá os levantamentos e 

avaliações indispensáveis à organização e definição das licitações para a outorga das 

permissões. 

Art. 88 - De acordo com o disposto na Lei nº 8987 de 13 de fevereiro de 1995, ficam 

consideradas extintos, a partir da data de entrada em vigor desta Lei, todos os serviços 

de Transporte Coletivo Municipais de Passageiros que tenham sido cancelados ou 

paralisados sob qualquer forma ou natureza. 

Art. 89 - As operadoras que executam os serviços públicos de Transporte Municipal de 

Passageiros autorizados pelo GUARATRAN na forma do Regulamento aprovado pelo 

Decreto 5472 de 02 de agosto de 1989, ficam obrigadas a enquadrar-se nas disposições 

desta Lei, no prazo máximo de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação. 

Art. 90 - Será arquivado todo o processo que estiver em tramitação no GUARATRAN cujo 

o assunto seja contrário as disposições de que trata esta Lei. 

Art. 91 - Fica o GUARATRAN com a competência de baixar normas e especificações 

complementares a esta regulamentação, que não dependam de Decreto do Poder 

Executivo, terá efeito após publicação em Diário Oficial do Município. 

Art. 92 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 30 de dezembro de 2002. 

 

VITOR HUGO RIBEIRO BURKO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II. TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO 

O Projeto Básico encontra-se em arquivo separado, em virtude do tamanho, no 

documento ANEXO_II_PROJETO_BASICO. 
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ANEXO III. ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA DE 

BILHETAGEM ELETRÔNICA 

O presente anexo tem por objetivo definir um projeto básico de bilhetagem 

eletrônica para atender ao sistema de Transporte Coletivo Distrital de Guarapuava, que 

proporcionará inúmeros benefícios por meio de um sistema eletrônico de cobranças de 

passagens, como o controle dos acessos, a previsão da demanda, a redução dos custos 

operacionais, o controle da evasão, além do controle e do armazenamento em tempo 

real das informações. 

Esse projeto terá sustentação mediante a solução advinda das redes de 

comunicação de dados, pelas quais serão transportadas as informações demandadas de 

cada ônibus até um Sistema Central de Controle, estruturado por uma infraestrutura de 

hardware necessária para o processamento, armazenamento e operação do Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica (SBE). 

O sistema de bilhetagem eletrônica deverá estar completamente 

implementado quando for considerado imprescindível pelo Órgão Gestor, que deverá 

fixar prazo para a completa instalação de todos os componentes previstos. A definição 

da data e do prazo, por parte do Órgão Gestor, para a completa implementação do 

sistema de bilhetagem deverá levar em conta a real necessidade operacional e a 

viabilidade financeira para a instalação dos diferentes componentes do sistema. 

O mecanismo de monitoramento, GPS, constitui-se como um componente 

obrigatório para o início da operação do sistema de bilhetagem eletrônica. O 

reconhecimento facial deverá ser implementado no mesmo prazo de implementação do 

SBE. A implementação da Bilhetagem Eletrônica possibilita um novo modelo de 

cobrança de tarifas dos serviços de transporte coletivo. 

Os objetivos de um sistema de bilhetagem eletrônica são: 

• Facilidades para Obtenção de Dados Operacionais: Os equipamentos de 

automação na sua configuração básica propiciam a coleta de uma gama muito 
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grande de dados de demanda e oferta, especialmente quando associados a 

equipamentos complementares os quais permitem até mesmo a obtenção de 

dados mais detalhados das viagens realizadas pelos passageiros, como os locais 

onde as viagens começam (origem) e onde finalizam (destino). Esse atributo 

propicia uma constante reavaliação e reprogramação operacional, dando ainda 

mais qualidade aos sistemas operacionais. 

• Controle de Gratuidades e Passes: A falta de identificação dos usuários 

beneficiados com gratuidades e passes tem gerado uma quantidade 

considerável de usuários não beneficiados utilizando os serviços de transportes 

na condição de beneficiários. 

• Antecipação e Controle de Receita: A venda antecipada das passagens implica 

na antecipação da receita. O controle sobre a receita é assegurado, pois além do 

sistema centralizado de processamento do registro imediato de todos os pontos 

de venda, tem-se o registro do uso do serviço pelos validadores. 

• Redução da Evasão: Em alguns casos podem haver permutas realizadas na 

prestação de contas à empresa entre passagens de meia-gratuidade (desconto 

de 50% no valor total da tarifa cheia) e passagens integrais, as quais são trocadas 

com muita facilidade. Um sistema automatizado elimina essa problemática. 

• Maior Conforto e Facilidade de Acesso aos Usuários: O procedimento 

automatizado é mais conveniente aos usuários, no que é relativo à forma de 

pagamento pelo serviço de transporte, uma vez que o cliente deixará de esperar 

pelo eventual troco junto à catraca operada por um cobrador. 

• Menor Tempo de Embarque: O tempo de embarque ficará sensivelmente 

diminuído com a automação, mas, nesse caso, é oportuno considerar que tal 

fenômeno estará correlacionada com a tecnologia escolhida e com o layout 

estabelecido. 

• Amplas Possibilidades de Integrações: O processo de automação propicia 

amplas possibilidades de integrações entre as diversas linhas de um mesmo 

sistema, dispensando a necessidade de terminais de transbordo, assim como 
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permite integrar os sistemas de ônibus a outras modalidades de transporte. Os 

sistemas de bilhetagem eletrônica são propícios às integrações de natureza 

espacial, nas quais podem ser priorizados ou restringidos quaisquer movimentos 

considerados racionais ou irracionais, evidenciando-se assim o conceito de rede 

e também as integrações de natureza temporal, além de qualquer outra forma 

de associação entre essas modalidades. 

III.I. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

A implantação do sistema de bilhetagem eletrônica será parte integrante do 

conjunto de soluções tecnológicas de suporte ao sistema de Transporte Coletivo Distrital 

de Guarapuava, integrando-se às demais soluções, a exemplo da rede de comunicação 

de dados e do sistema de monitoramento por GPS. 

Dentre as principais funcionalidades a serem disponibilizadas pelo Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica, destacam-se: 

• A possibilidade efetiva de controle de todos os usuários do sistema, sejam 

eles pagantes ou não. 

• A garantia efetiva de acompanhamento do cumprimento das determinações 

do Órgão Gestor em relação à operação do sistema, por meio da obtenção 

dos dados operacionais necessários para o cálculo da remuneração dos 

serviços oferecidos pelas empresas operadoras, com base na apuração do 

nível de serviço prestado. 

• O aprimoramento da gestão da arrecadação do sistema, por meio do 

aperfeiçoamento do controle gerencial e de outras ferramentas de 

gerenciamento. 

• A promoção de uma maior flexibilidade da estrutura tarifária do sistema. 

• O suporte à execução da carga de créditos nos cartões em qualquer 

equipamento de validação, seja dentro do ônibus ou nos terminais. 
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• A minimização da evasão da receita, principalmente daquela que é originada 

de fraudes no uso de cartões de gratuidade e de cartões com tarifas com 

desconto. 

• A possibilitação da coleta de dados que subsidiem o planejamento e o 

controle do sistema e dos serviços por ele prestados.  

• O controle para pagamento da tarifa segmentada. 

Ainda, o Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá estar preparado para 

possibilitar a capilaridade da rede de vendas de créditos eletrônicos por meio da 

implementação de pontos de venda próprios e da integração com as redes de venda de 

terceiros. 

As informações referentes às transações realizadas nos validadores instalados 

nos ônibus deverão, obrigatoriamente, ser enviadas no seu formato nativo para o Órgão 

Gestor e para a concessionária, simultaneamente, de forma on-line, sempre que estiver 

conectado à rede de Internet sem fio. 

Deverá ainda ser disponibilizado ao Municipio o acesso a todos os dados 

operacionais do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, em tempo real, mediante 

fornecimento e instalação de computador servidor online na unidade de gerenciamento 

do sistema de Transporte Coletivo Distrital de Guarapuava. 

III.II. QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES DE TECNOLOGIA 

III.II.I. Prova de Conceito 

A empresa deverá em até 15 dias úteis antes do sistema entrar em operação, 

conforme os prazos estabelecidos neste edital, apresentar a Prova de Conceito ao 

Municipio para atestar as funcionalidades previstas neste edital, sob pena de multa de 

descumprimento de contrato. Serão analisados o Sistema de Bilhetagem Eletrônica e o 

Sistema de Monitoramento por GPS. 
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III.II.II. Experiência Anterior 

Considerando que os recursos tecnológicos deste edital envolvem transações 

financeiras relacionadas à venda de passagens e ao gerenciamento da frota, as quais 

podem acarretar em multas de descumprimento por parte da concessionária – que por 

sua vez deve garantir o cumprimento dos horários e o fornecimento de informações 

para os usuários, dentre outros recursos que determinam a qualidade e a continuidade 

do serviço que será prestado à população usuária do transporte público –, além de levar 

em conta a complexidade do sistema, a empresa fornecedora do sistema de bilhetagem 

eletrônica deve atender aos seguintes requisitos: 

• Experiência em projetos de implementação de sistema de bilhetagem 

eletrônica para transporte público de passageiros capaz de processar, 

no mínimo, 1.000 (um mil) transações, número referente à validação do 

pagamento de passagens por dia útil durante um período mínimo de 12 

(doze) meses consecutivos. 

• Experiência com o fornecimento, a instalação, a execução de testes e a 

ativação de equipamentos de um sistema de bilhetagem eletrônica para 

transporte público de passageiros com, no mínimo, 10 validadores em 

operação. 

• Experiência na integração de diferentes meios de pagamento em um 

mesmo projeto, no qual, sob um mesmo validador, tenham sido aceitos 

meios de pagamento de mais de um sistema de bilhetagem eletrônica 

para transporte público de passageiros (interoperabilidade).  

O fornecedor do Sistema de Monitoramento por GPS também deverá 

comprovar, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, que possui: 

• Experiência com o fornecimento, a instalação, a execução de testes e 

a ativação de equipamentos de um sistema de monitoramento por 
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GPS para transporte público de passageiros com, no mínimo, 10 

veículos em operação. 

III.III. PROJETO BÁSICO 

III.III.I. Da Tecnologia Embarcada 

Todos os veículos deverão ser equipados com validadores, que permitam o 

controle do acesso, da arrecadação tarifária e da operação do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica. A solução a ser utilizada deverá estar baseada em um validador inteligente 

equipado com um processador para a leitura das diversas categorias de cartões 

(Cidadão/, Idoso, Estudante, Pessoa com Deficiência), o qual também permita a 

transferência de dados (de demanda e outros), em tempo real, para o Sistema de 

Controle Central do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

Esses dados também deverão ser disponibilizados para a gestora de forma 

online. Deve-se ainda ocorrer o fornecimento por parte da concessionária, sem ônus 

para o Município, de todos os equipamentos e licenças de uso de software requeridos 

para recebimento e tratamento destes dados. Ao seu exclusivo critério, o Município 

poderá realizar auditorias para comprovar que as informações recebidas são as mesmas 

que estão sendo enviados para a concessionária. 

III.III.II. Do SBE e da Comercialização de Créditos 

A concessionária deverá desempenhar a atividade de arrecadação nos ônibus, 

bem como a comercialização de todos e quaisquer créditos e tickets eletrônicos para 

uso no Sistema de Transporte de Público do Município, mediante controle e fiscalização 

do Município. 

Para realizar a venda de créditos eletrônicos, o Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica a ser implantado pela concessionária deverá dispor, quando a mesma estiver 

completamente implantada, de funcionalidades que permitam a capilarização da rede 

de vendas, dentre as quais se destacam:  
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• Implantação de pontos de vendas em terminais. 

• Venda de créditos pela Internet. 

• Disponibilização de aplicativo mobile para a compra de créditos 

eletrônicos e o pagamento de passagens por meio de smartphones. 

• Integração com redes de vendas de terceiros.  

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá dispor de funcionalidade que permita 

que a recarga de créditos eletrônicos nos cartões dos usuários também possa ser 

realizada pelos validadores instalados nos ônibus e nos terminais, a partir de uma lista 

de recargas enviada diariamente para os validadores, ou considerando-se uma lista 

incremental de recargas transmitida para os validadores conforme periodicidade 

configurada pela concessionária. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá dispor de funcionalidade que permita 

que um usuário possa realizar até 2 (duas) viagens sem dispor de saldo de créditos 

suficiente para pagamento das passagens, ficando com débito pendente a ser 

compensado quando forem carregados novos créditos no cartão do usuário 

(funcionalidade viagem a crédito). 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica, quando completamente implantado, deverá 

estar preparado para possibilitar que o cadastro de usuários de benefícios possa ser feito 

pela Internet, diretamente pelas instituições beneficiárias (como, por exemplo, as 

escolas), por meio de convênios a serem firmados pela concessionária com essas 

instituições. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá estar preparado para possibilitar que 

todas as informações referentes às transações realizadas nos validadores instalados em 

terminais e nos ônibus sejam obrigatoriamente enviadas, no seu formato nativo, para a 

gestora e para a concessionária, simultaneamente. 

A concessionária deverá manter e disponibilizar, para o controle e para a fiscalização 

do Município, informações atualizadas sobre: 
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• Todos os créditos eletrônicos gerados no Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

para fins de comercialização. 

• Todos os créditos eletrônicos comercializados para uso no Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica. 

• Todos os créditos eletrônicos já utilizados pelos usuários nos validadores 

instalados nos ônibus e em terminais. 

• Todas as transações existentes realizadas nos validadores (débito, integração 

e recarga). 

• Toda a receita arrecadada no pagamento de passagens em dinheiro. 

• Todos os usuários detentores de gratuidades e/ou descontos tarifários 

existentes no Sistema de Bilhetagem Eletrônica e todas as viagens por eles 

realizadas, bem como, quando aplicável, quais suas respectivas instituições 

beneficiárias. 

• Todos os usuários por tipo de cartão existente no Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica. 

A concessionária deverá implementar postos para o atendimento dos 

beneficiários de gratuidades em terminais quando completamente implantado o 

sistema. 

III.III.III. Implantação do SBE 

A Bilhetagem Eletrônica é um dispositivo fundamental para a execução da 

política tarifária definida pela gestora, premissa importante na concepção do Sistema 

de Transporte de Coletivo Distrital do Município. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica é composto por um conjunto de 

equipamentos destinados a facilitar a cobrança da tarifa, bem como a geração e a coleta 

de dados operacionais do Sistema de Transporte de Público do Município. A bilhetagem 

eletrônica é o instrumento que possibilita futuras integrações e controla a relação do 

usuário quanto à utilização do transporte coletivo. 
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A bilhetagem eletrônica é de responsabilidade integral da concessionária e 

caberá ao Município, sempre que necessário, o repasse de toda e qualquer informação 

técnica indispensável para a implementação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

III.III.IV. Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica quando completamente implantado 

deverá ser composto de: 

• Cartões Contactless: cartões inteligentes com grande capacidade de 

armazenamento e processamento de informações, sem necessidade de contato 

com as unidades de leitura e gravação. Esses cartões podem acumular vários 

tipos de créditos eletrônicos em um mesmo cartão. 

• Aplicativo Mobile: desenvolvido para possibilitar a compra de créditos 

eletrônicos e o pagamento de passagens por meio de smartphones, utilizando-

se de tickets eletrônicos NFC e QR Code, conforme detalhado na Minuta do Edital 

de Concessão. 

• Validadores: leitores eletrônicos de cartões contactless equipados com leitor QR 

Code, que estarão instalados nos ônibus, tanto para entrada quanto para a saída, 

devido a segmentação da tarifa, para efetuar o débito da passagem ou da 

integração, tal como das recargas e também do controle de passageiros no que 

é relativo à utilização adequada dos cartões e do caixa do ônibus; os cartões 

também são responsáveis pelas liberações da catraca, além de outros serviços 

agregados. 

• Equipamentos para Reconhecimento Facial: que irão realizar a captura e a 

transmissão de fotos dos usuários efetuadas nos ônibus e nos bloqueios dos 

terminais. 

• Sistema de Comunicação nos Ônibus: é um sistema baseado em rede local sem 

fio (WLAN), utilizado para suportar o envio e recepção de informações entre os 

ônibus e os computadores de coleta instalados nos terminais, a partir dos quais 
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será realizada a respectiva troca de informações com o Sistema Central de 

Controle do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

• Sistema de Comunicação em futuros Terminais: é um conjunto de 

equipamentos, softwares e aplicativos, utilizados para suportar o envio e a 

recepção de informações entre os terminais e o Sistema Central de Controle do 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

• Sistema Central de Controle: é um conjunto de equipamentos, softwares e 

aplicativos, destinados ao armazenamento e processamento centralizado de 

todas as informações recebidas, bem como à distribuição das mesmas após o 

devido processamento e atualização. O Sistema Central de Controle também é 

responsável pelo controle e pela gestão dos postos de venda e cadastro. 

• Postos de Cadastro: são equipamentos e software para atendimento aos 

usuários, que possibilitam o cadastramento dos mesmos para a emissão dos 

cartões. 

• Pontos de Venda: equipamentos e softwares por meio dos quais os usuários 

podem recarregar ou consultar saldos dos cartões. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica quando completamente implantado 

deverá contar com funcionalidades que permitam realizar: 

• O controle centralizado, em tempo real, da geração, da distribuição e 

da comercialização dos créditos eletrônicos. 

• A emissão, o controle e a venda de cartões. 

• A emissão e o controle dos cartões de operação e para geração de 

créditos eletrônicos. 

• O cadastramento dos usuários e a emissão e o controle dos cartões de 

gratuidade.  

Qualquer manutenção dos equipamentos ou atualização de softwares do 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica somente poderão ser realizadas mediante prévio 

conhecimento e autorização do Órgão Gestor. 
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III.III.V. Parametrização para Tarifa Segmentada 

É necessário que o sistema de bilhetagem eletrônica esteja parametrizado para 

que seja possível realizar a cobrança da tarifa de maneira segmentada, de acordo com a 

zona de embarque e zona de desembarque do usuário. A validação será feita na entrada, 

para que o sistema reconheça a zona de embarque, e na saída, para que sejam debitados 

os créditos referentes ao deslocamento realizado. A segmentação da tarifa será 

detalhada em itens posteriores, na apresentação dos lotes. Vale ressaltar que, para 

deslocamentos internos à Sede, a cobrança deverá ser diferenciada, para que as linhas 

distritais não passem a funcionar como linhas urbanas nesses trechos. Ainda, caso o 

usuário não validar sua saída, será cobrada a tarifa inteira, independente das suas zonas 

de embarque e desembarque. 

III.III.VI. Modalidades de Cartões Eletrônicos Utilizados 

Quando completamente implantado, para fins de classificação, as modalidades 

de cartões eletrônicos a serem empregados no Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

classificam-se em: 

• Cartão Cidadão; 

• Cartão Vale-Transporte; 

• Cartão Idoso; 

• Cartão Pessoa com Deficiência; 

• Cartão Forças Policiais; 

• Cartão Estudante. 

O Município poderá autorizar a emissão de outras modalidades de cartões, 

preservadas as condições de equilíbrio do contrato. 

Ressalta-se que os cartões do Sistema de Bilhetagem Eletrônica não possuem 

“dinheiro” ou “moeda”. Para efeito de carga no cartão, os valores serão convertidos 

para créditos eletrônicos expressos em UTs (unidades tarifárias), exclusivamente 
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destinadas ao deslocamento dentro do sistema de Transporte Coletivo Distrital de 

Guarapuava. 

Após ter sido o sistema completamente implementado, para os casos em que 

a identificação do usuário se faz necessária para a transposição da catraca e a validação 

de benefícios tarifários, será utilizada a identificação biométrica facial como forma de 

comprovação da titularidade do cartão. 

III.III.VI.I. Cartão Cidadão 

O Cartão Cidadão é a modalidade de venda antecipada de passagens, mediante 

ao pagamento de tarifa comum e ao prévio cadastramento do usuário no Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica. 

O usuário do Cartão Cidadão poderá utilizar futuramente os benefícios da 

integração. Os créditos do Cartão Cidadão poderão ser utilizados por terceiros, contudo 

o titular do cartão será responsável por eventuais irregularidades que venham a ocorrer. 

Para seu cadastramento no Sistema de Bilhetagem Eletrônica, o usuário do 

Cartão Cidadão deverá preencher ficha cadastral e apresentar Carteira de Identidade e 

CPF.  

Quando adquiridos nos Postos de Venda, os créditos eletrônicos serão 

carregados no Cartão Cidadão no ato da aquisição. 

Após o sistema ter sido completamente implementado, a aquisição de créditos 

eletrônicos também poderá ser realizada por meio de portal disponibilizado na Internet. 

Nesse caso, a carga dos créditos no Cartão Cidadão não será realizada no momento da 

compra; os créditos adquiridos serão carregados pelos validadores instalados nos 

ônibus e nos terminais, considerando-se uma lista de recargas enviada previamente 

para os validadores pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônica.  

O pagamento dos créditos adquiridos pela Internet poderá ser realizado 

mediante depósito em conta, através de boleto bancário ou com cartão débito/crédito. 
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III.III.VI.II. Cartão Vale-Transporte 

O Cartão Vale-Transporte é a modalidade de venda antecipada de passagens, 

mediante o pagamento de tarifa comum pelo empregador, destinada ao atendimento 

das necessidades de transporte de seus empregados no trajeto residência-trabalho e 

vice-versa. 

A concessionária e os empregadores interessados devem observar às 

disposições da Lei Federal n.º 7.418, de 16 de dezembro de 1985, bem como as 

alterações promovidas pelas Leis n.º 7.619, de 30 de setembro de 1987, e n.º 7.855, de 

24 de outubro de 1989, e também a Medida Provisória n.º 2.165-36, de 23 de agosto de 

2001, com força de Lei, em razão do Art. 2º da Emenda Constitucional n.º 32, de 11 de 

setembro de 2001. 

O empregador efetuará seu cadastro no Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

mediante ao preenchimento de ficha fornecida pela concessionária, e o cadastro de seus 

empregados através de relação com a qualificação individualizada e o endereço de 

residência de cada empregado. 

O Cartão Vale-Transporte é pessoal, intransferível e fornecido sem ônus para o 

usuário. Os dados relativos à utilização do Cartão Vale-Transporte pelo empregado 

somente poderão ser fornecidos pela concessionária a terceiros mediante à autorização 

expressa do titular do cartão, com exceção da consulta de saldos do mesmo. O usuário 

do Cartão Vale-Transporte poderá utilizar os benefícios da integração. 

O Cartão Vale-Transporte não poderá conter quantidade de UT’s superior a 175 

(cento e setenta e cinco) vezes a maior tarifa do sistema de Transporte Coletivo Distrital 

de Guarapuava. A carga de créditos no Cartão Vale-Transporte será realizada por meio 

dos validadores instalados nos ônibus e nos terminais, considerando-se uma lista de 

recargas enviada previamente para os validadores pelo SBE - Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica. Os créditos deverão ficar disponíveis para carga em até, no máximo, 2 (dois) 

dias após a comprovação pela concessionária do respectivo pagamento realizado pelo 

empregador. 
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O pagamento dos créditos adquiridos pelo empregador poderá ser realizado 

mediante a depósitos em conta, através de boleto bancário ou com cartão de 

débito/crédito. 

O SBE - Sistema de Bilhetagem Eletrônica, quando completamente implantado, 

também deverá dispor de funcionalidade que permita que a gestão dos Cartões Vale-

Transporte seja efetuada diretamente pelo próprio empregador, por meio de portal 

disponibilizado na Internet através do qual possam ser realizadas, no mínimo, as 

seguintes atividades: 

• Cadastramento e atualização dos dados do empregador, possibilitando, 

inclusive, o envio (upload) dos documentos a serem apresentados para 

essa finalidade. 

• Cadastramento e atualização dos dados dos empregados. 

• Solicitação de emissão do Cartão Vale-Transporte (inclusive segunda 

via). 

• Solicitação de bloqueio ou desbloqueio do Cartão Vale-Transporte. 

• Comunicação de perda ou roubo do Cartão Vale-Transporte. 

• Atribuição do Cartão Vale-Transporte a um determinado funcionário. 

• Transferência do Cartão Vale-Transporte para outro empregado 

(portabilidade). 

• Solicitação de recarga de créditos do Cartão Vale-Transporte. 

• Consulta do saldo de créditos do Cartão Vale-Transporte. 

III.III.VI.III. Cartão Idoso 

O Cartão Idoso é a modalidade destinada às pessoas com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos conforme legislação municipal existente, que tem a 

finalidade de permitir a esse grupo a utilização do sistema de Transporte Coletivo 

Distrital de Guarapuava sem o pagamento de tarifa. 

O Cartão Idoso será expedido pela concessionária, sem ônus para o usuário. O 

cadastramento dos usuários será realizado pessoalmente junto ao setor de atendimento 
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da concessionária, mediante à apresentação da Carteira de Identidade, do comprovante 

de endereço e do número correto do CEP. 

A liberação da catraca será procedida pelo equipamento validador, devendo 

também ser efetuada a captura de fotos para realização do reconhecimento facial do 

beneficiário. O Cartão Idoso será bloqueado por 90 (noventa) dias caso seja constatado 

uso indevido do mesmo. No caso de reincidência, o Cartão Idoso será bloqueado por 1 

(um) ano. O Cartão Idoso será entregue diretamente ao beneficiário, que assinará termo 

de recebimento do cartão. O beneficiário deverá, imediatamente após a ocorrência de 

furto ou perda do Cartão Idoso, comunicar à concessionária sobre o ocorrido para que 

seja providenciado o cancelamento do cartão extraviado. 

Quando o Cartão Idoso apresentar defeito na sua utilização, o beneficiário 

deverá entregar o cartão à concessionária e requerer a emissão de uma segunda via. No 

mês do seu aniversário, o beneficiário deverá procurar a concessionária para 

providenciar a revalidação do seu Cartão Passe Idoso por mais 1 (um) ano. 

III.III.VI.IV. Cartão Pessoa com Deficiência (PCD) 

A Legislação institui regras para o uso do benefício da gratuidade do transporte 

coletivo às pessoas com deficiência. Conforme classificado pela Lei, são consideradas 

pessoas com deficiência as que possuem: 

• Deficiência física. 

• Deficiência auditiva e visual. 

• Deficiência mental. 

• Deficiência múltipla.  

A legislação institui regras para cadastramento de acompanhantes e situações 

aplicáveis. Às pessoas com deficiência beneficiárias da gratuidade, será fornecida um 

Cartão Pessoa com Deficiência, com validade de 2 (dois) anos, observando-se que: 

• Na renovação do Cartão Pessoa com Deficiência, o beneficiário será 

avaliado por médico credenciado pela gestora. 
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• Não será expedido cartão para acompanhante, devendo essa condição 

estar expressa no Cartão Pessoa com Deficiência. 

O Cartão Pessoa com Deficiência, para concessão do benefício da gratuidade, 

será emitido pela concessionária após recebimento de laudo médico com a devida 

comprovação da deficiência do beneficiário, de acordo com o que é previsto pela 

legislação específica. 

III.III.VI.V. Cartão Forças Policiais 

No município de Guarapuava, as forças policiais possuem gratuidade, e por isso, 

podem adquirir um cartão que garanta o benefício. 

O Cartão Forças Policiais será expedido a partir do cadastramento dos usuários, 

devendo ser feito pessoalmente junto ao Órgão Gestor, mediante apresentação de 

Carteira de Identidade, comprovante de endereço e documento que comprove ser 

militar ou policial da ativa.  

A liberação da catraca será procedida pelo equipamento validador, devendo 

também ser efetuada a captura de fotos para realização do reconhecimento facial do 

beneficiário. O Cartão Forças Policiais será bloqueado por 90 (noventa) dias caso seja 

constatado uso indevido do mesmo. No caso de reincidência, o Cartão Forças Policiais 

será bloqueado por 1 (um) ano. O Cartão Forças Policiais será entregue diretamente ao 

beneficiário, que assinará termo de recebimento do cartão. O beneficiário deverá, 

imediatamente após a ocorrência de furto ou perda do Cartão Forças Policiais, 

comunicar à concessionária sobre o ocorrido para que seja providenciado o 

cancelamento do cartão extraviado. 

III.III.VI.VI. Cartão Estudante 

O Cartão Estudante é a modalidade de venda antecipada de passagens, 

mediante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) ou outro percentual da tarifa 

definido por lei específica, destinada a atender às necessidades de transporte dos alunos 



RELATÓRIO 03 – MINUTAS DE PROJETO BÁSICO, EDITAL E 
CONTRATO 

 
 

 

 

 
Página | 95 

 

regularmente matriculados nos ensinos fundamental, médio, técnico e superior, no 

trajeto residência-escola-residência e somente durante o período letivo. 

O aluno terá direito à aquisição de no máximo 40 (quarenta) passagens por 

mês, ou de quantidade proporcional em meses nos quais ocorrer recesso escolar, sendo 

de responsabilidade do estabelecimento de ensino a que ele pertence comunicar o 

início, o término e as eventuais variações do calendário escolar. Também será necessária 

a aquisição de um número maior de passagens caso o estudante, comprovando sua 

necessidade mediante a apresentação do horário escolar ratificado pela instituição de 

ensino na qual se encontra matriculado, o qual não deverá ultrapassar 60 (sessenta) 

passagens por mês. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá possibilitar o bloqueio da utilização 

do Cartão Estudante em situações fora do itinerário, dos dias letivos semanais e/ou do 

turno escolar, previamente informados nos dados cadastrais do aluno. O Cartão 

Estudante também poderá ser bloqueado em caso de descumprimento de normas 

complementares a serem emitidas pelo Órgão Gestor, buscando a correta utilização dos 

benefícios concedidos aos estudantes. 

O aluno deverá apresentar comprovação de frequência emitida pela instituição 

educacional a que pertence, uma vez a cada semestre, para revalidação do Cartão 

Estudante. A Instituição de ensino na qual o estudante estiver matriculado será a 

responsável pelo cadastramento do estudante junto a Concessionária, devendo ser 

preenchida ficha cadastral e apresentados os seguintes documentos: 

• Atestado ou credencial de matrícula emitido pela instituição de ensino, 

que deverá ser reconhecida pelo Ministério da Educação ou pela 

Secretaria de Educação. 

• Comprovante de residência do estudante (como, por exemplo, conta de 

água, luz ou telefone, ou contrato de locação) no próprio nome ou no 

nome de seus pais ou responsáveis, ou declaração do proprietário do 

imóvel em que reside, conforme modelo. 
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• Documento de identidade do estudante. 

• Declaração do estudante, sob as penas da lei, de que o benefício 

tarifário será para seu uso pessoal, concordando em responder pelo 

eventual uso indevido do Cartão Estudante. 

• Declaração de responsável, no caso do estudante ser menor de idade. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica, quando completamente implantado, 

deverá dispor de funcionalidade que permita que a gestão dos Cartões Estudante seja 

efetuada diretamente pela própria instituição de ensino, por meio de portal 

disponibilizado na Internet, através do qual possam ser realizadas, no mínimo, as 

seguintes atividades: 

• Cadastramento e atualização dos dados da instituição de ensino, 

possibilitando, inclusive, o envio (upload) dos documentos a serem 

apresentados para essa finalidade. 

• Cadastramento e atualização dos dados dos estudantes, possibilitando, 

inclusive, o envio (upload) dos documentos a serem apresentados para 

essa finalidade. 

• Cadastramento e atualização do turno e dos dias letivos semanais dos 

estudantes. 

• Cadastramento e atualização das linhas a serem utilizadas pelos 

estudantes. 

• Solicitação de emissão do Cartão Estudante (inclusive segunda via). 

• Solicitação de bloqueio do Cartão Estudante no término do período 

letivo ou no caso de falta do aluno às aulas. 

• Solicitação de desbloqueio do Cartão Estudante no início do período 

letivo ou no caso de retorno do aluno às aulas. 

A instituição de ensino deverá comunicar à concessionária, caso ocorra, a 

mudança de endereço ou a transferência do estudante para outra instituição de ensino. 
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A concessionária poderá estabelecer um prazo de até 3 (três) dias de carência para a 

liberação do Cartão Estudante, após o cadastramento do aluno. 

O Cartão Estudante é pessoal e intransferível e conterá estampada a fotografia 

do beneficiário. A liberação da catraca será procedida pelo equipamento validador, 

devendo também ser efetuada a captura de fotos para realização do reconhecimento 

facial do beneficiário. O usuário do Cartão Estudante poderá utilizar futuramente os 

benefícios da integração. 

O estudante que transferir a terceiros o uso do seu próprio cartão terá o 

benefício tarifário suspenso por 90 (noventa) dias. Em caso de reincidência, o estudante 

perderá o benefício tarifário pelo período escolar restante. Quando adquiridas nos 

Postos de Venda, os créditos eletrônicos serão carregados no Cartão Estudante no ato 

da aquisição. 

A aquisição de créditos eletrônicos também poderá ser realizada por meio de 

portal disponibilizado na Internet. Nesse caso, a carga dos créditos no Cartão Estudante 

não será realizada no momento da compra; os créditos adquiridos serão carregados 

pelos validadores instalados nos ônibus e em futuros terminais, considerando-se uma 

lista de recargas enviada previamente para os validadores pelo Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica. 

O pagamento dos créditos adquiridos pela Internet poderá ser realizado 

mediante a depósitos em conta, através de boleto bancário ou com cartão de 

débito/crédito. 

III.III.VII. Estrutura de Atendimento aos Usuários 

A concessionária responsabilizar-se-á pela comercialização de créditos 

eletrônicos, bem como pelas atividades de pós-venda e pelo atendimento aos usuários. 

Para tanto, deverá manter posto de atendimento em local de fácil acesso na zona central 

da cidade, para consulta de saldos e recarga de cartões para as modalidades aplicáveis 

por parte dos usuários. 
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No posto de atendimento, quando implementado o sistema, a concessionária 

desempenhará as seguintes atividades: 

• Atendimento de pessoas jurídicas (Cartão Vale-Transporte): 

o Atendimento e suporte às empresas, para cadastramento e 

fornecimento de Cartões Vale-Transporte. 

o Fornecimento de login e senha para que os empregadores possam 

acessar diretamente o portal de gestão de Cartões Vale-

Transporte pela Internet.  

• Cadastramento de pessoas físicas (Cartão Cidadão): 

o Atendimento e suporte às pessoas físicas, para cadastramento e 

fornecimento de Cartões Cidadão. 

• Atendimento de usuários especiais (Cartão Estudantil, Cartão Idoso e 

Cartão Pessoa com Deficiência): 

o Atendimento e suporte à usuários para cadastramento e 

fornecimento do Cartão Estudantil, Cartão Idoso e Cartão Pessoa 

com Deficiência. 

o Fornecimento de login e senha para que as instituições de ensino 

possam acessar diretamente o portal de gestão de Cartões 

Estudante pela Internet. 

A concessionária deverá disponibilizar serviço de pós-venda por meio de 

estrutura de atendimento para ocorrências relacionadas à bilhetagem eletrônica, em 

caráter presencial e pela Internet, compreendo atividades como: 

• Bloqueio de cartões. 

• Desbloqueio de cartões. 

• Emissão de segunda via. 

• Atendimento relativo a integrações e situações embarcadas. 

• Cancelamento de cartões. 
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III.III.VIII. Atendimento para Vendas 

A concessionária deverá manter estrutura para realização de todas as 

operações de recebimento de valores monetários, dando quitação a todas as vendas 

efetuadas à vista. 

III.III.IX. Auditoria aos Usuários do SBE 

A concessionária deverá dispor de forma para execução de processos de 

restituição de créditos a usuários nos casos em isso for aplicável, de um modo que 

permita que o processo seja auditado pela gestora. 

III.III.X. Tesouraria 

A concessionária deverá responsabilizar-se pelo controle financeiro das 

atividades do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

III.III.XI. Gestão de TI 

A concessionária deverá responsabilizar-se pela manutenção preventiva e 

corretiva dos sistemas lógicos e físicos necessários para a operacionalização das 

atividades de atendimento e operação do SBE - Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

III.III.XII. Disposições Gerais 

A Unidade Tarifária - UT, no valor de R$0,01 (um centavo de real), destina-se 

ao registro quantitativo de créditos nos cartões eletrônicos. Na utilização do cartão 

eletrônico, o valor da tarifa será convertido em Unidades Tarifárias - UTs; 

Os valores das tarifas permanecerão inalterados nos primeiros 30 (trinta) dias 

subsequentes às datas de reajustes, para efeito da utilização dos créditos em UTs 

contidos no cartão eletrônico. O cartão eletrônico deverá armazenar, separadamente, 

os créditos para cada tipo de utilização a que se destinar. O primeiro cartão eletrônico 

será fornecido sem ônus ao usuário, pela concessionária, na forma do Art. 579 e do Art. 

585 do Código Civil. 
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Será considerado inativo, sob possibilidade de exclusão do Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica por parte da concessionária, o usuário que não utilizar o cartão 

eletrônico por mais de 1 (um) ano. Além disso, nenhum cartão eletrônico poderá conter 

quantidade de UTs superior a 165 (cento e sessenta e cinco) vezes o maior patamar 

tarifário do sistema de Transporte Coletivo Distrital de Guarapuava. 

A concessionária poderá cobrar pela emissão de segunda via do cartão 

eletrônico o valor de até 5 (cinco) vezes a tarifa básica do sistema de Transporte Coletivo 

Distrital de Guarapuava, exceto na hipótese da necessidade de substituição do mesmo 

devido ao desgaste natural do cartão. A concessionária poderá comercializar 

propaganda e publicidade na mídia do cartão eletrônico, com o objetivo de contribuir 

com a modicidade tarifária. 

Não poderá ser cobrado nenhum valor a título de taxa de serviço, ou a qualquer 

outro título, sobre o valor da tarifa autorizada pelo poder concedente na 

comercialização dos créditos eletrônicos. Fica expressamente proibido à concessionária 

a disponibilização a terceiros do banco de dados dos usuários mantido em seu poder, a 

qual deve também se responsabilizar pelos danos decorrentes do mau uso das 

informações contidas no SBE - Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

Para a fiscalização e a garantia da integridade dos dados do SBE - Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica, o Órgão Gestor poderá realizar auditorias que envolvam o acesso 

aos programas fonte do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, com exceção daqueles que 

estejam legalmente protegidos pelo direito de criação e de propriedade do fornecedor 

do sistema.  

III.III.XIII. Do Sistema de Monitoramento por GPS 

III.III.XIII.I. Considerações Gerais 

O Sistema de Monitoramento dos ônibus será implantado pela concessionária 

para permitir a coleta de dados sobre a operação das linhas para análises e adoção de 

ações para a correção de desvios em relação aos padrões de desempenho previamente 

estabelecidos. 
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O Sistema de Monitoramento será implantado mediante ao uso de 

equipamentos embarcados, instalados nos ônibus, para: o registro de posição 

(coordenadas geográficas) dos veículos ao longo do percurso; o registro de seus tempos 

de parada; o registro de suas velocidades; a transmissão de dados. 

De forma geral, os objetivos do Sistema de Monitoramento são: 

• Coletar dados da operação dos ônibus ao longo do trajeto das viagens. 

• Permitir análises operacionais as quais irão determinar ações sobre o 

despacho das viagens e sobre a condução dos ônibus, de forma a 

garantir um padrão adequado de regularidade na operação das linhas. 

• Consolidar o quadro geral da oferta do serviço de transporte por dia e 

período, no dia imediatamente subsequente à operação, oferecendo 

desse modo indicadores de cumprimento de viagens, de regularidade 

da operação, de tempo de viagem e demais indicadores operacionais. 

O Sistema de Monitoramento não pode ser desativado, sob pena de aplicação 

de multa à concessionária. Em nenhuma hipótese o acesso às informações 

disponibilizadas pelo Sistema de Monitoramento pode ser bloqueado à gestora. 

III.III.XIII.II. Especificações Mínimas  

As especificações a seguir referem-se a um modelo de arquitetura do Sistema 

de Monitoramento o qual compreende as funcionalidades que a gestora entende como 

necessárias para a operação adequada do sistema de Transporte Coletivo Distrital de 

Guarapuava. 

Deve ainda ser ressaltado que a solução requerida é baseada em tecnologias 

disponíveis no mercado nacional, as quais deverão ser integradas para o atendimento 

dos objetivos pretendidos. 

Quando completamente implantado, o Sistema de Monitoramento deverá 

dispor das seguintes funcionalidades: 

• Capacidade de aquisição de dados monitorados pelo próprio veículo. 
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• Capacidade de aquisição de dados de localização. 

• Capacidade de comunicação com o motorista. 

• Capacidade de transmissão de dados. 

• Capacidade de operação. 

• Capacidade de monitoramento. 

• Capacidade de gerenciamento. 

• Aplicativo para disponibilizar informação aos usuários. 

III.III.XIII.III. Aquisição de Dados Monitorados pelo 

Veículo 

O Sistema de Monitoramento deverá dispor de funcionalidade que permita 

coletar e armazenar os dados monitorados pelo próprio ônibus em equipamento do tipo 

computador de bordo, instalado no ônibus. 

Sem prejuízo de outras informações julgadas oportunas para o monitoramento 

da operação do ônibus ou para a análise da atuação do motorista, a relação abaixo 

contém as informações a serem coletadas: 

• Velocidade instantânea. 

• Abertura e fechamento de portas com o ônibus em movimento. 

• Acendimento dos faróis. 

• Acionamento do freio. 

As informações deverão ser coletadas em intervalo de tempo parametrizado e 

armazenadas na memória do equipamento embarcado de forma cumulativa, 

permitindo sua recuperação a qualquer momento, mesmo que já tenham sido 

transmitidas em tempo real. 

Para a execução dessa funcionalidade, o Sistema de Monitoramento deverá ser 

composto por equipamento embarcado (computador de bordo), sensores a serem 

instalados nos ônibus e software residente responsável pela gravação e transmissão dos 

dados. 
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III.III.XIII.IV. Aquisição de Dados de Localização (GPS) 

O Sistema de Monitoramento deverá permitir a aquisição das informações 

geográficas capazes de reproduzir o trajeto que o ônibus está realizando. 

Obrigatoriamente, o Sistema de Monitoramento deverá dispor de um 

equipamento de recepção do sistema GPS (Sistema de Posicionamento Global), que 

gerará, através de uma constelação de satélites em órbita terrestre, um conjunto de 

sinais que são recebidos por equipamento em terra (no caso, o que será instalado no 

ônibus), e mediante a cálculos (triangulações) gera coordenadas de latitude e longitude. 

Estas coordenadas são transmitidas para bases de dados georreferenciadas, 

permitindo desse modo se identificar o posicionamento do ônibus. 

As informações deverão ser coletadas em intervalo de tempo parametrizado e 

armazenadas na memória do equipamento embarcado de forma cumulativa, 

permitindo sua recuperação a qualquer momento, mesmo que já tenham sido 

transmitidas em tempo real. 

Para a execução dessa funcionalidade, o Sistema de Monitoramento deverá ser 

composto por equipamento embarcado (computador de bordo), receptor GPS e antena. 

III.III.XIII.V. Transmissão de Dados 

Os dados coletados deverão ser transmitidos em tempo real mediante 

tecnologias como GPRS/3G (telefonia celular), rede local sem fio, rádio trunking digital 

ou outra tecnologia que se mostre eficiente, sendo obrigatório suportar comunicação 

GPRS/3G e rede de internet. Deverá também ser permitido o envio simultâneo de 

mensagens para mais de um destino, como, por exemplo, para a concessionária e a 

gestora. 

Para a execução dessas funções, o Sistema de Monitoramento conta com 

equipamentos embarcados, que em associação com o computador de bordo e o 

receptor GPS, realizam a transmissão dos dados dos equipamentos embarcados para a 

Central de Controle Operacional dedicada à recepção e concentração das informações 
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e à execução das atividades relativas à supervisão e regulação da operação das linhas. A 

Central de Controle Operacional é um espaço de responsabilidade da concessionária e 

deverá ser equipada com pelo menos um computador com capacidade operacional para 

armazenar os dados que precisam ser repassados à Prefeitura. 

O Sistema de Monitoramento deverá gerar alarme sempre que for verificada a 

queda da comunicação entre o ônibus e a Central de Controle Operacional. 

Devem ser registradas em histórico no computador de bordo todos os eventos 

referentes à queda e ao restabelecimento da comunicação entre o ônibus e a Central de 

Controle Operacional, assim como as situações em que ocorrer falha na recepção de 

sinais GPS. 

III.III.XIII.VI. Operação 

O Sistema de Monitoramento também é composto pelos equipamentos de 

processamento instalados no Centro de Operações e pelos respectivos softwares 

necessários à recepção e ao tratamento dos dados transmitidos pelos ônibus, visando 

disponibilizar informações que permitam aos operadores da Central de Controle 

Operacional: 

• Visualizar os ônibus de uma determinada linha através de mapas 

(sistema de informação geográfica - GIS) e diagramas sinóticos. 

• Consultar informações operacionais, tais como: 

o Horário de passagem do ônibus em pontos estratégicos do 

trajeto. 

o Velocidade comercial acumulada. 

o Velocidade instantânea. 

o Desvio do tempo real em relação ao tempo previsto para o 

trecho monitorado. 

o Horário previsto de chegada no ponto de controle, estimado 

com base no tempo realizado até o momento da consulta e na 

velocidade básica de trechos do trajeto restantes. 
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• Consultar informações sobre a condução do ônibus em situações de não 

conformidade, tais como: 

o Velocidade acima do permitido. 

o Direção à noite com faróis desligados. 

o Direção do ônibus com portas abertas. 

• Enviar mensagens ao motorista do ônibus, permitindo que sejam 

realizadas alterações na operação da linha, tais como: 

o Retardamento progressivo e programado da marcha do ônibus 

ou aceleração controlada, ambos para garantia de maior 

regularidade da operação da linha. 

o Modificação de trajeto, em razão de ocorrências de trânsito de 

caráter emergencial. 

• Receber informação de pânico, isto é, mensagem do motorista 

informando situação de risco a bordo. 

III.III.XIII.VII. Monitoramento 

Compreende as rotinas executadas na Central de Controle Operacional que são 

responsáveis por consolidar os dados da operação, provendo informações tanto durante 

o próprio dia quanto no dia imediatamente seguinte, as quais permitem gerar 

estatísticas e disponibilizar relatórios detalhados e/ou resumidos sobre a operação 

diária. 

As informações assim consolidadas são disponibilizadas à gestora para que a 

mesma faça o acompanhamento da operação do sistema de Transporte Coletivo 

Distrital de Guarapuava. 

As informações a serem disponibilizadas, no que diz respeito à periodicidade e 

ao formato, são: 

• Grau de cumprimento das viagens por itinerário e período do dia. 

• Grau de desvio dos intervalos realizados (regularidade) por itinerário e 

período nos pontos terminais e intermediários de percurso. 
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• Quantidade de ônibus alocados na operação. 

• Velocidade média de operação. 

• Quilometragem rodada. 

• Indicadores de produtividade. 

III.III.XIII.VIII. Gerenciamento 

Compreende as rotinas executadas na Central de Controle Operacional que são 

responsáveis pelo gerenciamento dos bancos de dados, tanto dos dados coletados como 

dos cadastros necessários, bem como também pela geração de relatórios padronizados 

e pelos backups e outras ferramentas de manutenção do Sistema de Monitoramento. 

III.III.XIII.IX. Aplicativo para Informação aos Usuários 

Quando completamente implantado, o Sistema de Monitoramento deverá 

dispor de aplicativo web que possa ser executado em computadores, tablets e 

smartphones, para disponibilização de, no mínimo, as seguintes informações para os 

usuários do sistema de Transporte Coletivo Distrital de Guarapuava: 

• Linhas. 

• Itinerários das linhas. 

• Quadros de horário das linhas. 

• Pontos de parada das linhas. 

• Linhas por ponto de parada. 

• Previsão de chegada dos ônibus por ponto de parada, origem e destino. 

Deve permitir que os usuários usem o nome do ponto de parada e 

terminal para configurar sua viagem, permitindo entrada de origem e 

destino. 

• O aplicativo deve orientar quais linhas podem ser utilizadas e também 

o tempo previsto para fazer uma determinada viagem, conforme a 

indicação de origem e destino por: nome do ponto e terminal, nome de 

rua ou indicação pelo mapa. 
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• O usuário poderá fazer cargas do seu cartão de passageiros. 

• O usuário poderá acompanhar seus créditos de passagens. 

As informações a serem disponibilizadas pelo aplicativo para informação aos 

usuários serão definidas pela gestora. 
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ANEXO IV. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA FROTA 

IV.I. LOTE 01 – BACIA ENTRE RIOS 

O caderno de frota apresenta as condições gerais às quais os veículos devem 

atender, o modelo indicado de veículos a serem utilizados e a vida útil. Além disso, são 

tratadas questões de inspeção e vistoria, especificação dos fabricantes, cadastramento 

e comunicação visual. 

IV.I.I. Condições Gerais 

Os veículos adotados possuem características de acordo com o atendimento 

das linhas que integram o sistema. As especificações da frota deverão atender às normas 

NBR 15.570:2021 e NBR 14.022:2011. A frota de ônibus prevista para o início da 

operação do Lote 01 – Bacia Entre Rios, do novo sistema de Transporte Coletivo Distrital 

de Guarapuava inclui: 

• 4 ônibus do tipo básico (capacidade máxima de 70 passageiros em pé e 

sentados), ou maior, + 1 veículo reserva, do tipo básico, ou maior. 

A frota, para o início da operação, é composta por:  

LOTE ÚNICO: 5 veículos.  

Todos os veículos da frota vinculada à concessão deverão atender às 

especificações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997), da Lei nº 10.098/2000 e o Decreto Federal nº 5.296/2004, que tratam de 

acessibilidade, e das demais normas pertinentes (CONTRAN, CONMETRO, CONAMA). 

Além disso, deve atender as legislações e normativas estabelecidas ou que vierem a ser 

determinadas pela concedente ou por outros órgãos competentes, nesses últimos 

casos, sempre precedido do respectivo estudo de viabilidade técnica e de readequação 

do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

Para o início da operação, todos os veículos deverão possuir plataforma 

elevatória, cumprindo integralmente as normas de acessibilidade, não sendo admitida 
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a utilização de veículos sem plataforma elevatória no decorrer do contrato de 

concessão.  

Todos os veículos deverão dispor obrigatoriamente dos seguintes 

equipamentos: 

• Registrador inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo). 

• Equipamento de rastreamento (GPS). 

• Sistema de bilhetagem; mecanismo de reconhecimento facial. 

Os veículos da frota deverão dispor de tubo de descarga vertical, além de 

estarem vinculados exclusivamente à concessão do transporte coletivo e devidamente 

licenciados no município de Guarapuava. Quando em operação, também deverão portar 

placa lateral junto a porta de embarque, com a devida identificação da linha a qual 

pertencem, isto é, o seu número de linha e sua denominação. 

Ademais, os ônibus deverão portar a identificação do ano de fabricação 

estampado nas laterais, embaixo da janela do motorista e junto da porta de embarque, 

seguindo o modelo “ANO/FAB: 2022”, cujo texto deverá ser formatado com a fonte 

Arial, em Caixa Alta, com a altura de 5 cm e o cumprimento total de 35 cm. As cores dos 

veículos da frota deverão ser definidas pela concedente por meio de norma técnica. Será 

permitida publicidade nos veículos, tanto interna quanto externa, como forma de 

receita acessória, desde que devidamente aprovadas pelo Órgão Gestor. 

IV.I.II. Modelos de Veículos 

O modelo proposto consiste num ônibus do tipo básico, com capacidade 

máxima de 70 passageiros, com no mínimo duas portas à direita com degraus, para a 

operação de linhas de longa distância. As características do ônibus básico são 

apresentadas no Quadro 4, a seguir. Podem ser utilizados veículos com uma capacidade 

maior de passageiros, sendo o presente modelo o menor que pode ser utilizado pela 

concessionária para o lote. 
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Quadro 1 - Características do ônibus do tipo básico 

Dimensões 

Comprimento 14 + 1 m (1) 

Largura 2,6 m 

Peso 16,0 t 

Características mecânicas 

Transmissão Mecânica automatizada 

Suspensão Pneumática ou mista 

Portas 

Posição Lado direito 

Quantidade Duas ou mais 

Vão livre para porta equipada com PEV A, RAV ou 
PEV B 

95,0 cm 

Vão livre demais portas 80 cm 

Altura do solo para o primeiro degrau 40 ± 4 cm 

Largura útil dos degraus 70 cm 

Nota: (1) Admite-se comprimento até 15 m, desde que o veículo seja dotado de terceiro eixo de apoio 
direcional e suspensão dos tipos pneumática ou mista. 

Fonte: ABNT (2021) 

IV.I.III. Vida Útil 

Durante a vigência da concessão, de modo a se iniciar a operação do sistema 

de transporte, a idade média da frota operante será de 10 (dez) anos e com idade 

máxima de 12 (doze) anos. 

IV.I.IV. Inspeção e Vistoria 

A frota será vistoriada semestralmente pelo órgão de gerenciamento para 

verificação das condições de segurança, limpeza e comunicação visual, o qual fará a 

emissão de um certificado de autorização de circulação dos ônibus no sistema. Os 

procedimentos para as inspeções periódicas estão definidos em legislação e em normas 

específicas. 

IV.I.V. Especificação dos Fabricantes 

A frota disponibilizada para o sistema deverá obedecer às determinações 

estabelecidas nos Manuais de Especificação da Frota para ônibus dos fabricantes de 

chassi e carrocerias, e a pintura deverá ser de acordo com a comunicação visual definida 

pelo poder concedente.  
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Os ônibus deverão possuir assentos especiais devidamente identificados (com 

adesivos indicativos e cores de encosto diferenciadas) para o uso preferencial de 

gestantes, idosos e pessoas com necessidade especiais, conforme legislação e em 

normas específicas. 

IV.I.VI. Cadastramento 

No caso da frota a ser adquirida, os licitantes deverão apresentar o cronograma 

de entrega e o pedido de compra firmado entre a concessionária e os fornecedores. Os 

licitantes deverão apresentar a frota a ser utilizada na prestação dos serviços mediante 

preenchimento da Ficha de Cadastro de Ônibus, na qual a mesma deverá ser classificada 

por características e modelo dos veículos, em uma planilha a ser fornecida pelo Órgão 

Gestor. 

IV.I.VII. Comunicação Visual 

O Órgão Gestor deverá oficializar a comunicação visual, isto é, a pintura e as 

inscrições dos veículos, através de norma técnica específica até 90 (noventa) dias antes 

da assinatura dos contratos.  
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IV.II. LOTE 02 – BACIA GUAIRACÁ 

O caderno de frota apresenta as condições gerais às quais os veículos devem 

atender, o modelo indicado de veículos a serem utilizados e a vida útil. Além disso, são 

tratadas questões de inspeção e vistoria, especificação dos fabricantes, cadastramento 

e comunicação visual. 

IV.II.I. Condições Gerais 

Os veículos adotados possuem características de acordo com o atendimento 

das linhas que integram o sistema. As especificações da frota deverão atender às normas 

NBR 15.570:2021 e NBR 14.022:2011. A frota de ônibus prevista para o início da 

operação do Lote 02 – Bacia Guairacá, do novo sistema de Transporte Coletivo Distrital 

de Guarapuava inclui: 

• 1 ônibus do tipo midiônibus (capacidade máxima de 40 passageiros em 

pé e sentados), ou maior + 1 veículo reserva, do tipo midiônibus, ou 

maior. 

A frota, para o início da operação, é composta por:  

LOTE ÚNICO: 2 veículos.  

Todos os veículos da frota vinculada à concessão deverão atender às 

especificações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997), da Lei nº 10.098/2000 e o Decreto Federal nº 5.296/2004, que tratam de 

acessibilidade, e das demais normas pertinentes (CONTRAN, CONMETRO, CONAMA). 

Além disso, deve atender as legislações e normativas estabelecidas ou que vierem a ser 

determinadas pela concedente ou por outros órgãos competentes, nesses últimos 

casos, sempre precedido do respectivo estudo de viabilidade técnica e de readequação 

do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

Para o início da operação, todos os veículos deverão possuir plataforma 

elevatória, cumprindo integralmente as normas de acessibilidade, não sendo admitida 



RELATÓRIO 03 – MINUTAS DE PROJETO BÁSICO, EDITAL E 
CONTRATO 

 
 

 

 

 
Página | 113 

 

a utilização de veículos sem plataforma elevatória no decorrer do contrato de 

concessão. 

Todos os veículos deverão dispor obrigatoriamente dos seguintes 

equipamentos: 

• Registrador inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo). 

• Equipamento de rastreamento (GPS). 

• Sistema de bilhetagem; mecanismo de reconhecimento facial. 

Os veículos da frota deverão dispor de tubo de descarga vertical, além de 

estarem vinculados exclusivamente à concessão do transporte coletivo e devidamente 

licenciados no município de Guarapuava. Quando em operação, também deverão portar 

placa lateral junto a porta de embarque, com a devida identificação da linha a qual 

pertencem, isto é, o seu número de linha e sua denominação. 

Ademais, os ônibus deverão portar a identificação do ano de fabricação 

estampado nas laterais, embaixo da janela do motorista e junto da porta de embarque, 

seguindo o modelo “ANO/FAB: 2022”, cujo texto deverá ser formatado com a fonte 

Arial, em Caixa Alta, com a altura de 5 cm e o cumprimento total de 35 cm. As cores dos 

veículos da frota deverão ser definidas pela concedente por meio de norma técnica. Será 

permitida publicidade nos veículos, tanto interna quanto externa, como forma de 

receita acessória, desde que devidamente aprovadas pelo Órgão Gestor. 

IV.II.II. Modelos de Veículos 

O modelo proposto consiste num ônibus do tipo básico, com capacidade 

máxima de 40 passageiros, com duas portas à direita com degraus, para a operação de 

linhas de longa distância. As características do ônibus básico são apresentadas no 

Quadro 4, a seguir. Podem ser utilizados veículos com uma capacidade maior de 

passageiros, sendo o presente modelo o menor que pode ser utilizado pela 

concessionária para o lote. 
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Quadro 2 - Características do ônibus do tipo midiônibus 

Dimensões 

Comprimento 12 m 

Largura 2,6 m 

Peso 10,0 t 

Características mecânicas 

Transmissão Mecânica automatizada 

Suspensão Metálica (1) 

Portas 

Posição Lado direito 

Quantidade Duas ou mais 

Vão livre para porta equipada com PEV A, RAV ou 
PEV B 

95,0 cm 

Vão livre demais portas 80 cm 

Altura do solo para o primeiro degrau 45 ± 5 cm 

Largura útil dos degraus 70 cm 

Nota: (1) É recomendada a adoção da suspensão pneumática ou mista. 
Fonte: ABNT (2021) 

IV.II.III. Vida Útil 

Durante a vigência da concessão, de modo a se iniciar a operação do sistema 

de transporte, a idade média da frota operante será de 10 (dez) anos e com idade 

máxima de 12 (doze) anos. 

IV.II.IV. Inspeção e Vistoria 

A frota será vistoriada semestralmente pelo órgão de gerenciamento para 

verificação das condições de segurança, limpeza e comunicação visual, o qual fará a 

emissão de um certificado de autorização de circulação dos ônibus no sistema. Os 

procedimentos para as inspeções periódicas estão definidos em legislação e em normas 

específicas. 

IV.II.V. Especificação dos Fabricantes 

A frota disponibilizada para o sistema deverá obedecer às determinações 

estabelecidas nos Manuais de Especificação da Frota para ônibus dos fabricantes de 

chassi e carrocerias, e a pintura deverá ser de acordo com a comunicação visual definida 

pelo poder concedente.  

Os ônibus deverão possuir assentos especiais devidamente identificados (com 

adesivos indicativos e cores de encosto diferenciadas) para o uso preferencial de 



RELATÓRIO 03 – MINUTAS DE PROJETO BÁSICO, EDITAL E 
CONTRATO 

 
 

 

 

 
Página | 115 

 

gestantes, idosos e pessoas com necessidade especiais, conforme legislação e em 

normas específicas. 

IV.II.VI. Cadastramento 

No caso da frota a ser adquirida, os licitantes deverão apresentar o cronograma 

de entrega e o pedido de compra firmado entre a concessionária e os fornecedores. Os 

licitantes deverão apresentar a frota a ser utilizada na prestação dos serviços mediante 

preenchimento da Ficha de Cadastro de Ônibus, na qual a mesma deverá ser classificada 

por características e modelo dos veículos, em uma planilha a ser fornecida pelo órgão 

de gerenciamento, no caso, a SETRAN. 

IV.II.VII. Comunicação Visual 

O Órgão Gestor deverá oficializar a comunicação visual, isto é, a pintura e as 

inscrições dos veículos, através de norma técnica específica até 90 (noventa) dias antes 

da assinatura dos contratos. 

IV.III. LOTE 03 – BACIA GUARÁ 

O caderno de frota apresenta as condições gerais às quais os veículos devem 

atender, o modelo indicado de veículos a serem utilizados e a vida útil. Além disso, são 

tratadas questões de inspeção e vistoria, especificação dos fabricantes, cadastramento 

e comunicação visual. 

IV.III.I. Condições Gerais 

Os veículos adotados possuem características de acordo com o atendimento 

das linhas que integram o sistema. As especificações da frota deverão atender às normas 

NBR 15.570:2021 e NBR 14.022:2011. A frota de ônibus prevista para o início da 

operação do Lote 03 – Bacia Guará, do novo sistema de Transporte Coletivo Distrital de 

Guarapuava inclui: 
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• 1 ônibus do tipo midiônibus (capacidade máxima de 40 passageiros em 

pé e sentados), ou maior, + 1 veículo reserva, do tipo midiônibus, ou 

maior. 

A frota, para o início da operação, é composta por:  

LOTE “ÚNICO”: 2 veículos.  

Todos os veículos da frota vinculada à concessão deverão atender às 

especificações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997), da Lei nº 10.098/2000 e o Decreto Federal nº 5.296/2004, que tratam de 

acessibilidade, e das demais normas pertinentes (CONTRAN, CONMETRO, CONAMA). 

Além disso, deve atender as legislações e normativas estabelecidas ou que vierem a ser 

determinadas pela concedente ou por outros órgãos competentes, nesses últimos 

casos, sempre precedido do respectivo estudo de viabilidade técnica e de readequação 

do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

Para o início da operação, todos os veículos deverão possuir plataforma 

elevatória, cumprindo integralmente as normas de acessibilidade, não sendo admitida 

a utilização de veículos sem plataforma elevatória no decorrer do contrato de 

concessão. 

Todos os veículos deverão dispor obrigatoriamente dos seguintes 

equipamentos: 

• Registrador inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo). 

• Equipamento de rastreamento (GPS). 

• Sistema de bilhetagem; mecanismo de reconhecimento facial. 

Os veículos da frota deverão dispor de tubo de descarga vertical, além de 

estarem vinculados exclusivamente à concessão do transporte coletivo e devidamente 

licenciados no município de Guarapuava. Quando em operação, também deverão portar 

placa lateral junto a porta de embarque, com a devida identificação da linha a qual 

pertencem, isto é, o seu número de linha e sua denominação. 



RELATÓRIO 03 – MINUTAS DE PROJETO BÁSICO, EDITAL E 
CONTRATO 

 
 

 

 

 
Página | 117 

 

Ademais, os ônibus deverão portar a identificação do ano de fabricação 

estampado nas laterais, embaixo da janela do motorista e junto da porta de embarque, 

seguindo o modelo “ANO/FAB: 2022”, cujo texto deverá ser formatado com a fonte 

Arial, em Caixa Alta, com a altura de 5 cm e o cumprimento total de 35 cm. As cores dos 

veículos da frota deverão ser definidas pela concedente por meio de norma técnica. Será 

permitida publicidade nos veículos, tanto interna quanto externa, como forma de 

receita acessória, desde que devidamente aprovadas pelo Órgão Gestor. 

IV.III.II. Modelos de Veículos 

O modelo proposto consiste num ônibus do tipo básico, com capacidade 

máxima de 40 passageiros, com duas portas à direita com degraus, para a operação de 

linhas de longa distância. As características do ônibus básico são apresentadas no 

Quadro 4, a seguir. Podem ser utilizados veículos com uma capacidade maior de 

passageiros, sendo o presente modelo o menor que pode ser utilizado pela 

concessionária para o lote. 

Quadro 3 - Características do ônibus do tipo midiônibus 

Dimensões 

Comprimento 12 m 

Largura 2,6 m 

Peso 10,0 t 

Características mecânicas 

Transmissão Mecânica automatizada 

Suspensão Metálica (1) 

Portas 

Posição Lado direito 

Quantidade Duas ou mais 

Vão livre para porta equipada com PEV A, RAV ou 
PEV B 

95,0 cm 

Vão livre demais portas 80 cm 

Altura do solo para o primeiro degrau 45 ± 5 cm 

Largura útil dos degraus 70 cm 

Nota: (1) É recomendada a adoção da suspensão pneumática ou mista. 
Fonte: ABNT (2021) 
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IV.III.III. Vida Útil 

Durante a vigência da concessão, de modo a se iniciar a operação do sistema 

de transporte, a idade média da frota operante será de 10 (dez) anos e com idade 

máxima de 12 (doze) anos. 

IV.III.IV. Inspeção e Vistoria 

A frota será vistoriada semestralmente pelo órgão de gerenciamento para 

verificação das condições de segurança, limpeza e comunicação visual, o qual fará a 

emissão de um certificado de autorização de circulação dos ônibus no sistema. Os 

procedimentos para as inspeções periódicas estão definidos em legislação e em normas 

específicas. 

IV.III.V. Especificação dos Fabricantes 

A frota disponibilizada para o sistema deverá obedecer às determinações 

estabelecidas nos Manuais de Especificação da Frota para ônibus dos fabricantes de 

chassi e carrocerias, e a pintura deverá ser de acordo com a comunicação visual definida 

pelo poder concedente.  

Os ônibus deverão possuir assentos especiais devidamente identificados (com 

adesivos indicativos e cores de encosto diferenciadas) para o uso preferencial de 

gestantes, idosos e pessoas com necessidade especiais, conforme legislação e em 

normas específicas. 

IV.III.VI. Cadastramento 

No caso da frota a ser adquirida, os licitantes deverão apresentar o cronograma 

de entrega e o pedido de compra firmado entre a concessionária e os fornecedores. Os 

licitantes deverão apresentar a frota a ser utilizada na prestação dos serviços mediante 

preenchimento da Ficha de Cadastro de Ônibus, na qual a mesma deverá ser classificada 

por características e modelo dos veículos, em uma planilha a ser fornecida pelo órgão 

de gerenciamento, no caso, a SETRAN. 
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IV.III.VII. Comunicação Visual 

O Órgão Gestor deverá oficializar a comunicação visual, isto é, a pintura e as 

inscrições dos veículos, através de norma técnica específica até 90 (noventa) dias antes 

da assinatura dos contratos. 

IV.IV. LOTE 04 – BACIA PALMEIRINHA 

O caderno de frota apresenta as condições gerais às quais os veículos devem 

atender, o modelo indicado de veículos a serem utilizados e a vida útil. Além disso, são 

tratadas questões de inspeção e vistoria, especificação dos fabricantes, cadastramento 

e comunicação visual. 

IV.IV.I. Condições Gerais 

Os veículos adotados possuem características de acordo com o atendimento 

das linhas que integram o sistema. As especificações da frota deverão atender às normas 

NBR 15.570:2021 e NBR 14.022:2011. A frota de ônibus prevista para o início da 

operação do Lote 04 – Bacia Palmeirinha, do novo sistema de Transporte Coletivo 

Distrital de Guarapuava inclui: 

• 2 ônibus do tipo básico (capacidade de no máximo 70 passageiros em pé 

e sentados), ou maior, + 1 veículo reserva, do tipo básico, ou maior. 

A frota, para o início da operação, é composta por:  

LOTE ÚNICO: 3 veículos.  

Todos os veículos da frota vinculada à concessão deverão atender às 

especificações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei nº 9.503, de 23 de setembro 

de 1997), da Lei nº 10.098/2000 e o Decreto Federal nº 5.296/2004, que tratam de 

acessibilidade, e das demais normas pertinentes (CONTRAN, CONMETRO, CONAMA). 

Além disso, deve atender as legislações e normativas estabelecidas ou que vierem a ser 

determinadas pela concedente ou por outros órgãos competentes, nesses últimos 
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casos, sempre precedido do respectivo estudo de viabilidade técnica e de readequação 

do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 

Para o início da operação, todos os veículos deverão possuir plataforma 

elevatória, cumprindo integralmente as normas de acessibilidade, não sendo admitida 

a utilização de veículos sem plataforma elevatória no decorrer do contrato de 

concessão. 

Todos os veículos deverão dispor obrigatoriamente dos seguintes 

equipamentos: 

• Registrador inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo). 

• Equipamento de rastreamento (GPS). 

• Sistema de bilhetagem; mecanismo de reconhecimento facial. 

Os veículos da frota deverão dispor de tubo de descarga vertical, além de 

estarem vinculados exclusivamente à concessão do transporte coletivo e devidamente 

licenciados no município de Guarapuava. Quando em operação, também deverão portar 

placa lateral junto a porta de embarque, com a devida identificação da linha a qual 

pertencem, isto é, o seu número de linha e sua denominação. 

Ademais, os ônibus deverão portar a identificação do ano de fabricação 

estampado nas laterais, embaixo da janela do motorista e junto da porta de embarque, 

seguindo o modelo “ANO/FAB: 2022”, cujo texto deverá ser formatado com a fonte 

Arial, em Caixa Alta, com a altura de 5 cm e o cumprimento total de 35 cm. As cores dos 

veículos da frota deverão ser definidas pela concedente por meio de norma técnica. Será 

permitida publicidade nos veículos, tanto interna quanto externa, como forma de 

receita acessória, desde que devidamente aprovadas pelo Órgão Gestor. 

IV.IV.II. Modelos de Veículos 

O modelo proposto consiste num ônibus do tipo básico, com capacidade 

máxima de 70 passageiros, com duas portas à direita com degraus, para a operação de 

linhas de longa distância. As características do ônibus básico são apresentadas no 
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Quadro 4, a seguir. Podem ser utilizados veículos com uma capacidade maior de 

passageiros, sendo o presente modelo o menor que pode ser utilizado pela 

concessionária para o lote. 

Quadro 4 - Características do ônibus do tipo básico 

Dimensões 

Comprimento 14 + 1 m (1) 

Largura 2,6 m 

Peso 16,0 t 

Características mecânicas 

Transmissão Mecânica automatizada 

Suspensão Pneumática ou mista 

Portas 

Posição Lado direito 

Quantidade Duas ou mais 

Vão livre para porta equipada com PEV A, RAV ou 
PEV B 

95,0 cm 

Vão livre demais portas 80 cm 

Altura do solo para o primeiro degrau 40 ± 4 cm 

Largura útil dos degraus 70 cm 

Nota: (1) Admite-se comprimento até 15 m, desde que o veículo seja dotado de terceiro eixo de apoio 
direcional e suspensão dos tipos pneumática ou mista. 

Fonte: ABNT (2021) 

IV.IV.III. Vida Útil 

Durante a vigência da concessão, de modo a se iniciar a operação do sistema 

de transporte, a idade média da frota operante será de 10 (dez) anos e com idade 

máxima de 12 (doze) anos. 

IV.IV.IV. Inspeção e Vistoria 

A frota será vistoriada semestralmente pelo órgão de gerenciamento para 

verificação das condições de segurança, limpeza e comunicação visual, o qual fará a 

emissão de um certificado de autorização de circulação dos ônibus no sistema. Os 

procedimentos para as inspeções periódicas estão definidos em legislação e em normas 

específicas. 

IV.IV.V. Especificação dos Fabricantes 

A frota disponibilizada para o sistema deverá obedecer às determinações 

estabelecidas nos Manuais de Especificação da Frota para ônibus dos fabricantes de 
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chassi e carrocerias, e a pintura deverá ser de acordo com a comunicação visual definida 

pelo poder concedente.  

Os ônibus deverão possuir assentos especiais devidamente identificados (com 

adesivos indicativos e cores de encosto diferenciadas) para o uso preferencial de 

gestantes, idosos e pessoas com necessidade especiais, conforme legislação e em 

normas específicas. 

IV.IV.VI. Cadastramento 

No caso da frota a ser adquirida, os licitantes deverão apresentar o cronograma 

de entrega e o pedido de compra firmado entre a concessionária e os fornecedores. Os 

licitantes deverão apresentar a frota a ser utilizada na prestação dos serviços mediante 

preenchimento da Ficha de Cadastro de Ônibus, na qual a mesma deverá ser classificada 

por características e modelo dos veículos, em uma planilha a ser fornecida pelo órgão 

de gerenciamento, no caso, a SETRAN. 

IV.IV.VII. Comunicação Visual 

O Órgão Gestor deverá oficializar a comunicação visual, isto é, a pintura e as 

inscrições dos veículos, através de norma técnica específica até 90 (noventa) dias antes 

da assinatura dos contratos. 
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ANEXO V. REQUISITOS MÍNIMOS PARA GARAGENS E 

INSTALAÇÕES 

Deverão ser atendidas as seguintes condições com relação às instalações: 

• A concessionária deverá instalar, no mínimo, uma garagem, sendo 

permitido a empresa, caso necessário, realizar a complementação do 

espaço destinado ao abrigo dos veículos com áreas de estacionamento 

prolongado independentes, desde que essas atendam aos requisitos e 

parâmetros dispostos neste Projeto Básico.  

• As áreas dos terrenos e das demais instalações devem atender 

satisfatoriamente às necessidades da operação, da manutenção e da 

guarda dos veículos. 

• As garagens devem dispor de instalações administrativas e de serviços. 

Inclui-se como instalações de serviços as áreas destinadas ao controle 

operacional, ao pátio de manobras e ao pátio de estacionamento da 

frota. 

• As garagens devem ter uma área fechada delimitada ao estacionamento 

da totalidade dos veículos; também é permitido que sejam utilizados 

pátios adicionais de outros terrenos para a guarda dos veículos, desde 

que os locais sejam igualmente fechados. 

• O piso do pátio, tanto da garagem como do estacionamento 

complementar, caso exista, deve ser pavimentado: em asfalto, 

concreto, piso de blocos articulados ou paralelepípedos.  

• Será permitida a locação da estrutura imóvel requerida para as 

instalações de garagem e escritório administrativo, nos seguintes 

termos:  
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o Com comprovação da alocação do imóvel em contrato de 

locação e matrícula do respectivo imóvel, desde que atenda aos 

requisitos deste Projeto Básico. 

o Apresentar planta do imóvel alocado, indicando as áreas 

solicitadas no presente Projeto Básico, sendo as mesmas 

demonstradas em um quadro de áreas.  

As instalações das garagens e pátio, quando existirem, devem atender aos 

requisitos mínimos definidos, bem como às normas de uso e ocupação do solo 

estabelecidos pelo município. 
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ANEXO VI. PASTAS DE ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES 

O novo sistema de Transporte Coletivo Distrital de Guarapuava é formado por 

cinco linhas, atendendo aos quatro distritos do município: Entre Rios, Guairacá, Guará e 

Palmeirinha.  

Para a definição dos lotes a serem licitados, o município de Guarapuava é divido 

em quatro bacias distritais, sendo elas: (i) Bacia Entre Rios; (ii) Bacia Guairacá; (iii) Bacia 

Guará; e (iv) Bacia Palmeirinha, como apresentado no Mapa 1 - Bacias Distritais. 
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Mapa 1 - Bacias Distritais 
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VI.I. ESPECIFICAÇÕES DO LOTE 01 - ENTRE RIOS 

VI.I.I. Relação de Linhas e Itinerários 

VI.I.I.I. Ficha Técnica das Linhas 

 

O distrito Entre Rios será atendido por duas linhas, uma interna, que circula entre 

as colônias, e outra que faz a conexão entre o distrito e a Sede. A linha distrito – Sede, 

Guarapuava X Entre Rios, terá como pontos terminais a Colônia Vitória e a Cidade dos 

Lagos. É proposto um itinerário da linha que atenda o assentamento Paiol de Telhas, 

Guarapuava X Entre Rios (Paiol de Telhas), nas segundas e sextas, como praticado 

atualmente. Os itinerários são apresentados no Mapa 2 - Linha Guarapuava x Entre Rios 

- Sentido Sede e no Mapa 3 - Linha Guarapuava x Entre Rios - Sentido Distrito.
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Mapa 2 - Linha Guarapuava x Entre Rios - Sentido Sede 
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Mapa 3 - Linha Guarapuava x Entre Rios - Sentido Distrito 
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Já a linha interna, Intercolônias proporcionará a conexão das Colônias Socorro e 

Cachoeira à Colônia Vitória, com integração temporal e tarifária à linha Guarapuava X Entre 

Rios. A linha operará normalmente no sentido anti-horário, com alguns horários circulando no 

sentido horário. 

Figura 1 - Linha Intercolônias 

 
Fonte: URBTEC™ (2022) 

Desse modo, é apresentado o quadro operacional das linhas da bacia Entre Rios, no 

Quadro 5. A quilometragem programada mensalmente da linha Guarapuava X Entre Rios é de 

3840 km/mês, 4628,4 km/mês, 448,8 km/mês e 896 km/mês, para os itinerários Guarapuava 

X Entre Rios (Sentido Sede), Guarapuava X Entre Rios (Sentido Distrito), Guarapuava X Entre 

Rios (Paiol de Telhas – Sentido Sede) e Guarapuava X Entre Rios (Paiol de Telhas – Sentido 

Distrito), respectivamente. Soma-se uma quilometragem programada ao mês de 14.192,4 

km/mês, com capacidade diária de 1.890 passageiros ao dia, nos dias de maior oferta. É 
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necessário considerar um acréscimo de 5% à essa distância total percorrida, relativo à 

quilometragem morta. A frota necessária para operar a bacia é de 4 veículos. 
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Quadro 5 - Quadro operacional para a bacia Entre Rios 

Linha Itinerário Sentido Viagens/mês 
Extensão 

(km) 

Quilometragem 
programada 

(km/mês) 
Frota 

Velocidade 
média 
(km/h) 

Tempo de 
viagem (min) 

Capacidade 
diária 

(pass/dia) 

Guarapuava X Entre Rios 
Guarapuava X Entre 

Rios 
Sede 96 40,0 3840,0 

2 

31,42 76 560 

Guarapuava X Entre Rios 
Guarapuava X Entre 

Rios 
Distrito 116 39,9 4628,4 29,39 81 630 

Guarapuava X Entre Rios 
Guarapuava X Entre 

Rios (Paiol de Telhas) 
Sede 8 56,1 448,8 

1 

31,42 107 70 

Guarapuava X Entre Rios 
Guarapuava X Entre 

Rios (Paiol de Telhas) 
Distrito 16 56,0 896,0 31,42 107 140 

Intercolônias Intercolônias - 136 32,2 4379,2 1 32,37 60 490 

TOTAL 372 - 14.192,4 4 - - 1.890 

Fonte: URBTEC™ (2022) 
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VI.I.I.II. Quadros Horários 

Todos os dados de entrada e dos níveis de serviço de cada linha do sistema 

foram cadastrados para os horários apresentados a seguir, no Quadro 6. Ressalta-se que 

o itinerário Guarapuava X Entre Rios (Paiol de Telhas) passa pela Colônia Vitória, tanto 

no sentido Sede, quanto no sentido Distrito, e por isso, também foram apresentados os 

horários que o itinerário passa por Vitória. Além disso, a linha Intercolônias possui três 

horários em dias úteis nos quais ela opera no sentido horário, e um nos sábados, para 

melhor atender os usuários das Colônias Socorro e Cachoeira. 
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Quadro 6 - Quadro de horários para bacia Entre Rios 

Linha Itinerário Sentido Frequência Horário saída Horário chegada 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Distrito Dias úteis 06:10 07:40 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Sede Dias úteis 07:40 09:00 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Distrito Dias úteis 11:00 12:25 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Sede Dias úteis 12:45 14:05 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Distrito Dias úteis 16:20 17:45 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Sede Dias úteis 06:10 07:30 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Distrito Dias úteis 12:00 13:25 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Sede Dias úteis 16:50 18:10 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Distrito Dias úteis 18:15 19:40 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios (Paiol de Telhas) Distrito Seg e Sex 06:10 07:35(1) 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios (Paiol de Telhas) Distrito Seg e Sex 7:35(2) 8:00 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios (Paiol de Telhas) Sede Seg e Sex 08:00 8:40(1) 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios (Paiol de Telhas) Sede Seg e Sex 08:40(2) 10:00 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios (Paiol de Telhas) Distrito Seg e Sex 15:00 16:25(1) 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios (Paiol de Telhas) Distrito Seg e Sex 16:25(2) 17:20 

Intercolônias Intercolônias - Dias úteis 06:40 07:40 

Intercolônias Intercolônias(3) - Dias úteis 07:40 08:40 

Intercolônias Intercolônias - Dias úteis 11:35 12:35 

Intercolônias Intercolônias - Dias úteis 13:30 14:30 

Intercolônias Intercolônias - Seg e Sex 16:30 17:30 

Intercolônias Intercolônias(3) - Dias úteis 17:50 18:50 

Intercolônias Intercolônias(3) - Dias úteis 19:45 20:45 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Distrito Sab 06:00 07:25 
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Linha Itinerário Sentido Frequência Horário saída Horário chegada 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Sede Sab 07:25 08:45 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Sede Sab 08:45 10:05 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Distrito Sab 11:00 12:30 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Sede Sab 12:45 14:05 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Distrito Sab 15:00 16:25 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Distrito Sab 16:20 17:45 

Guarapuava X Entre Rios Guarapuava X Entre Rios Sede Sab 17:45 19:05 

Intercolônias Intercolônias - Sab 06:20 07:20 

Intercolônias Intercolônias(3) - Sab 17:40 18:40 

Notas:  (1) Horário de chegada na Colônia Vitória 
(2) Horário de saída da Colônia Vitória 
(3) Nos horários das 7h40, 17h50 e 19h45 durante a semana, e às 17h40 nos sábados, a linha Intercolônias circula no sentido horário. 

Fonte: URBTEC™ (2022) 
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VI.I.II. Planilha de Custos Lote 01 - Entre Rios 

A seguir são apresentados os insumos utilizados para o cálculo tarifário e as 

etapas, com os respectivos resultados, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Cálculo do custo mensal para a Bacia Entre Rios 

1. Requisitos básicos para o cálculo da Tarifa 

1.1 - Insumos Básicos 

Item  Custo  

Preço de um litro de combustível (PONDERADO)   R$                6,74  

Preço de um pneu novo para veículo leve  R$        2.846,50  

Preço de uma recapagem para veículo leve  R$           640,00  

Preço ponderado de um chassi novo para veículo leve  R$   289.450,00  

Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo leve  R$   268.300,00  

Salário-base mensal de motorista  R$        2.558,11  

Salário-base mensal de cobrador  R$        1.791,50  

Salário-base mensal de fiscal e despachante  R$        1.498,50  

Benefício mensal total (p/ todos os funcionários)  R$        2.082,56  

Remuneração mensal total da diretoria  R$     17.408,77  

Despesa anual com seguro de responsabilidade civil (frota total)  R$        4.146,00  

Despesa anual com seguro obrigatório por veículo  R$        3.139,06  

Despesa anual com IPVA da frota total  R$        1.302,81  

1.2 - Custo Integral do Veículo Novo 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve  R$   557.750,00  

1.3 - Custo do Veículo Novo Menos a Rodagem 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve menos a rodagem  R$   540.671,00  

  

2. Dados Operacionais 

2.1 - Cálculo do Número Equivalente de Passageiros 

Item  Qtde.  

Passageiros equivalentes por mês 16.419  

2.2 - Frota 

Item  Qtde.  

Frota Operante (veículos) 4  

Idade média da frota (anos) > 7 

2.3 - Quilometragem Percorrida 

Item  Qtde.  

Quilometragem média mensal (km) 14.192  

2.4 - Percurso Médio Mensal (PMM) 



RELATÓRIO 03 – MINUTAS DE PROJETO BÁSICO, EDITAL E 
CONTRATO 

 
 

 

 

 
Página | 137 

 

Item  Qtde.  

PMM (km) 3.548  

2.5 - Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro (IPKe) 

Item  Qtde.  

IPKe 1,16  
  

3. Custos Variáveis 

3.1 - Combustível 

Item  Qtde.  

Custo de combustível por quilômetro para veículos leves (R$/km)  R$                2,55  

3.2 - Lubrificantes 

Item  Qtde.  

Custo de lubrificantes por quilômetro (R$/km) 0,27  

3.3 - Rodagem 

Item  Qtde.  

Pneus  R$     17.079,00  

Recapagem  R$     11.520,00  

Custo total da rodagem  R$     28.599,00  

Custo de rodagem por quilômetro (R$/km)  R$                0,23  

3.4 - Peças e Acessórios 

Item  Qtde.  

Custo de Peças e Acessórios por Quilômetro para Veículos Leves (R$/km) 
 R$                0,91  

3.5 - Custo Variável Total 

Item  Qtde.  

Custo Variável Total de Veículos Leves (R$/km)  R$                3,96  
  

4. Custos Fixos 

4.1 - Custos de Capital 

Item  Qtde.  

Depreciação Anual da Frota de Veículos Leves (R$/ano)  R$     77.261,89  

Depreciação Anual de Um Veículo Leve (R$/ano)  R$     15.452,38  

Depreciação Mensal de Um Veículo Leve (R$/veíc./mês)  R$        1.287,70  

Depreciação Total (R$/veíc./mês)  R$              55,78  

Remuneração Anual da Frota de Veículos Leves (R$/ano)  R$     75.964,28  

Remuneração Anual de Um Veículo Leve (R$/ano)  R$     15.192,86  

Remuneração Mensal de Um Veículo Leve (R$/veíc./mês)  R$        1.266,07  

Remuneração Mensal de Máquinas, Inst. E Equip. (R$/veíc./mês)  R$           223,10  

Remuneração Mensal de Almoxarifado (R$/veíc./mês)  R$           167,33  

Remuneração Total (R$/veíc./mês)  R$        1.656,44  

Custo total de capital (R$/veíc./mês)  R$        2.999,86  

4.2 - Despesa com Pessoal 
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Item  Qtde.  

Despesa com Pessoal de Operação (R$/veíc./mês)  R$        8.440,18  

Despesa com Pessoal de Manutenção (R$/veíc./mês)  R$        1.012,82  

Despesa com Pessoal Administrativo (R$/veíc./mês)  R$        1.097,22  

Benefícios (R$/veíc.mês)  R$           520,64  

Remuneração da Diretoria  R$        4.352,19  

Total das Despesas com Pessoal  R$     15.423,05  

4.3 - Despesa Administrativas 

Item  Qtde.  

Despesas Gerais (R$/veíc./mês)  R$        1.394,38  

Seguro de Responsabilidade Civil (R$/veíc./mês)  R$              69,10  

Seguro Obrigatório (R$/veíc./mês)  R$           261,59  

IPVA (R$/veíc./mês)  R$              21,71  

Sistema Inteligente de Transporte (R$/veíc./mês)  R$        1.105,21  

Total das Despesas Administrativas (R$/veíc./mês)  R$        2.851,98  

4.4 - Custo Fixo Total 

Item  Qtde.  

Custo de Capital e Administrativo (R$/mês)  R$     29.260,39  

Custo de Pessoal (R$/mês)  R$     61.692,21  

Custo Fixo Total (R$/mês)  R$     90.952,59  

Custo Fixo Total por km (R$/km)  R$                6,41  

 
 

5. Cálculo Final da Tarifa 

5.1 - Custo Total 

Item  Qtde.  

Custo total  R$   147.216,45  

Custo total por quilômetro (R$/km)  R$              10,37  

Tributos (%) 7% 

Custo Total com Tributos (R$/km)  R$              11,15  

Fonte: URBTEC™ (2022)  
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A proposta de modelo tarifário para o sistema de transporte coletivo distrital de 

Guarapuava segue o modelo de segmentação por trechos, de modo que diferentes 

pontos de embarque e desembarque resultem em tarifas diferentes para o usuário. A 

metodologia adotada consiste no cálculo da tarifa pela planilha GEIPOT, utilizando como 

base os insumos do sistema, a quilometragem média mensal programada e a demanda 

embarcada para o denominado trecho base.  

Considerando a função de ligação da sede urbana de Guarapuava com os 

distritos, adota-se como trecho base aquele que liga a sede com a centralidade distrital, 

com a exceção de Entre Rios, onde adotou-se a Colônia Vitória pela maior concentração 

de viagens. Deste modo, calcula-se a tarifa pela seguinte equação:  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 =  
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

A ponderação de passageiros, por sua vez, é feita conforme a seguinte equação:  

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
∑(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟)

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

A partir disto, as demais tarifas serão calculadas ponderando-se 

proporcionalmente à distância percorrida do trecho qualquer em relação à distância do 

trecho base, em quilômetros: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 = (
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒
) × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 

 Assim, obtêm-se as matrizes tarifárias apresentadas a seguir. Reforça-se que os 

valores obtidos correspondem a tarifas técnicas, passiveis de arredondamento para 

adequação a unidade monetária mínima (5 centavos), e que em um primeiro momento 

possíveis estabelecimentos de tarifas mínimas não foram considerados.  

Inicia-se o cálculo com o levantamento das distâncias entre os pontos, medidas 

em relação ao trajeto da linha. 
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Tabela 2 - Distância entre os pontos da linha Entre Rios. 

Km 

V
it

ó
ri

a
 

C
ac

h
o

e
ir

a 

So
co

rr
o

 

P
ai

o
l d

e
 T

e
lh

as
 

Jo
rd

ão
zi

n
h

o
 

Sa
m

am
b

ai
a

 

C
ad

e
ad

o
 

P
o

n
te

 

G
u

ar
ap

u
av

a 

Vitória   3,51 9,32 15,45 5,7 10,28 13,91 22,04 40 

Cachoeira   5,81 11,94 9,21 13,79 17,42 25,55 45,08 

Socorro     6,13 15,02 5,48 9,11 17,24 36,77 

Paiol de Telhas     21,15 11,61 15,24 23,37 56,1 

Jordãozinho       4,58 8,21 16,34 35,87 

Samambaia       3,63 11,76 31,29 

Cadeado         8,13 27,66 

Ponte         11,75 

Guarapuava         7,78 

Fonte: URBTEC™ (2022) 

Calcula-se o custo por quilômetro pela planilha GEIPOT e, em seguida, a tarifa 

base. 

Tabela 3 - Cálculo da tarifa principal da linha Entre Rios. 

Quilometragem Média Mensal (Km) 14.192 

Custo por quilômetro (R$/km) R$ 11,15 

Custo Total Mensal (R$) R$ 158.296,15 

Passageiros Equivalentes 16.417 

Tarifa base (R$) R$ 11,10 

Fonte: URBTEC™ (2022) 

Resulta-se disto o quadro tarifário para a linha Entre Rios: 

Tabela 4 - Quadro de tarifas técnicas da linha Entre Rios. 

Custo / Passageiro 
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Vitória   R$ 0,97 R$ 2,59 R$ 4,29 R$ 1,58 R$ 2,85 R$ 3,86 R$ 6,12 R$ 11,10 

Cachoeira     R$ 1,61 R$ 3,31 R$ 2,56 R$ 3,83 R$ 4,84 R$ 7,09 R$ 12,51 

Socorro       R$ 1,70 R$ 4,17 R$ 1,52 R$ 2,53 R$ 4,79 R$ 10,21 

Paiol de Telhas         R$ 5,87 R$ 3,22 R$ 4,23 R$ 6,49 R$ 15,57 

Jordãozinho           R$ 1,27 R$ 2,28 R$ 4,54 R$ 9,96 

Samambaia             R$ 1,01 R$ 3,26 R$ 8,68 
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Custo / Passageiro 
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Cadeado               R$ 2,26 R$ 7,68 

Ponte                 R$ 3,26 

Guarapuava                   

Fonte: URBTEC™ (2022) 

Os pontos chave são apresentados na Figura 2. 

Figura 2 - Mapeamento dos pontos-chave Entre Rios 

 
Fonte: URBTEC™ (2022) 

  

FIGURA PRELIMINAR 
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VI.II. ESPECIFICAÇÕES DO LOTE 02 - GUAIRACÁ 

VI.II.I. Relação de Linhas e Itinerários 

VI.II.I.I. Ficha Técnica das Linhas 

O distrito de Guairacá será atendido por uma linha que possuirá um itinerário 

especial com caráter turístico, fazendo conexão com o Salto São Francisco. Ambos os 

itinerários operarão durante a semana. Os itinerários são apresentados no Mapa 4 - 

Linha Guarapuava x Guairacá - Sentido Sede e no Mapa 5 - Linha Guarapuava x Guairacá 

- Sentido Distrito. 

Os itinerários tem uma quilometragem programada de 512,4 km/mês, 514,8 

km/mês, 227,2 km/mês e 228 km/mês, para Guarapuava X Guairacá (Sentido Sede), 

Guarapuava X Guairacá (Sentido Distrito), Guarapuava X Guairacá (Turismo - Sentido 

Sede) e Guarapuava X Guairacá (Turismo - Sentido Distrito), respectivamente. Desse 

modo, soma-se uma quilometragem total programada mensalmente de 1.482,4 

km/mês, com capacidade diária de 160 passageiros/ dia. Deve ser acrescido 5% desse 

total, de modo a considerar a quilometragem morta. Para a operação do sistema da 

bacia Guairacá, será necessário um veículo. O quadro operacional para a bacia é 

apresentado no Quadro 7.
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Mapa 4 - Linha Guarapuava x Guairacá - Sentido Sede 
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Mapa 5 - Linha Guarapuava x Guairacá - Sentido Distrito 
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Quadro 7 - Quadro operacional da bacia Guairacá 

Linha Itinerário Sentido Viagens/mês 
Extensão 

(km) 

Quilometragem 
programada 

(km/mês) 
Frota 

Velocidade 
média 
(km/h) 

Tempo de 
viagem 
(min) 

Capacidade 
diária 

(pass/dia) 

Guarapuava X Guairacá Guarapuava X Guairacá Sede 12 42,7 512,4 

1 

25,22 102 40 

Guarapuava X Guairacá Guarapuava X Guairacá Distrito 12 42,9 514,8 28,76 90 40 

Guarapuava X Guairacá 
Guarapuava X Guairacá 

(Turismo) 
Sede 4 56,8 227,2 25,22 135 40 

Guarapuava X Guairacá 
Guarapuava X Guairacá 

(Turismo) 
Distrito 4 57,0 228,0 28,76 119 40 

TOTAL 32 - 1.482,4 1 - - 160 

Fonte: URBTEC™ (2022)  
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VI.II.I.II. Quadros Horários 

Todos os dados de entrada e dos níveis de serviço de cada linha do sistema foram cadastrados para os horários apresentados a seguir, no 

Quadro 8. Os horários do itinerário Guarapuava X Guairacá (Turismo) são apresentados de forma segmentada, mostrando o horário de parada 

no distrito, no período da manhã, e depois seguindo até o Salto São Francisco, e o horário de parada no distrito na volta para a Sede, no período 

da tarde. 

Quadro 8 - Quadro de horários para bacia Guairacá 

Linha Itinerário Sentido Frequência Horário saída Horário chegada 

Guarapuava X Guairacá Guarapuava X Guairacá Sede Seg/Qua/Sex 07:15 09:00 

Guarapuava X Guairacá Guarapuava X Guairacá Distrito Seg/Qua/Sex 17:15 18:45 

Guarapuava X Guairacá Guarapuava X Guairacá (Turismo) Distrito Sab 09:20 10:50(1) 

Guarapuava X Guairacá Guarapuava X Guairacá (Turismo) Distrito Sab 10:50(2) 11:20 

Guarapuava X Guairacá Guarapuava X Guairacá (Turismo) Sede Sab 15:00 15:30(1) 

Guarapuava X Guairacá Guarapuava X Guairacá (Turismo) Sede Sab 15:30(2) 17:15 

Notas:  (1) Horário de chegada no distrito de Guairacá. 
(2) Horário de saída do distrito de Guairacá. 

Fonte: URBTEC™ (2022) 
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VI.II.II. Planilha de Custos Lote 02 – Guairacá 

A seguir são apresentados os insumos utilizados para o cálculo tarifário e as 

etapas, com os respectivos resultados, conforme apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Cálculo do custo mensal para a Bacia Guairacá 

1. Requisitos básicos para o cálculo da Tarifa 

1.1 - Insumos Básicos 

Item  Custo  

Preço de um litro de combustível (PONDERADO)   R$                6,74  

Preço de um pneu novo para veículo leve  R$        1.390,00  

Preço de uma recapagem para veículo leve  R$           422,50  

Preço ponderado de um chassi novo para veículo leve  R$     94.792,14  

Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo leve  R$     94.792,14  

Salário-base mensal de motorista  R$        2.558,11  

Salário-base mensal de cobrador  R$        1.791,50  

Salário-base mensal de fiscal e despachante  R$        1.498,50  

Benefício mensal total (p/ todos os funcionários)  R$           520,64  

Remuneração mensal total da diretoria  R$        5.538,10  

Despesa anual com seguro de responsabilidade civil (frota total)  R$        4.146,00  

Despesa anual com seguro obrigatório por veículo  R$        3.139,06  

Despesa anual com IPVA da frota total  R$        1.302,81  

1.2 - Custo Integral do Veículo Novo 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve  R$   189.584,29  

1.3 - Custo do Veículo Novo Menos a Rodagem 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve menos a rodagem  R$   181.244,29  

  

2. Dados Operacionais 

2.1 - Cálculo do Número Equivalente de Passageiros 

Item  Qtde.  

Passageiros equivalentes por mês 889  

2.2 - Frota 

Item  Qtde.  

Frota Operante (veículos) 1  

Idade média da frota (anos) > 7 

2.3 - Quilometragem Percorrida 

Item  Qtde.  

Quilometragem média mensal (km) 1.482  

2.4 - Percurso Médio Mensal (PMM) 
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Item  Qtde.  

PMM (km) 1.482  

2.5 - Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro (IPKe) 

Item  Qtde.  

IPKe 0,60  
  

3. Custos Variáveis 

3.1 - Combustível 

Item  Qtde.  

Custo de combustível por quilômetro para veículos leves (R$/km)  R$                2,55  

3.2 - Lubrificantes 

Item  Qtde.  

Custo de lubrificantes por quilômetro (R$/km) 0,27  

3.3 - Rodagem 

Item  Qtde.  

Pneus  R$        8.340,00  

Recapagem  R$        7.605,00  

Custo total da rodagem  R$     15.945,00  

Custo de rodagem por quilômetro (R$/km)  R$                0,13  

3.4 - Peças e Acessórios 

Item  Qtde.  

Custo de Peças e Acessórios por Quilômetro para Veículos Leves (R$/km) 
 R$                0,74  

3.5 - Custo Variável Total 

Item  Qtde.  

Custo Variável Total de Veículos Leves (R$/km)  R$                3,69  
  

4. Custos Fixos 

4.1 - Custos de Capital 

Item  Qtde.  

Depreciação Anual da Frota de Veículos Leves (R$/ano)  R$                     -    

Depreciação Anual de Um Veículo Leve (R$/ano)  R$                     -    

Depreciação Mensal de Um Veículo Leve (R$/veíc./mês)  R$                     -    

Depreciação Total (R$/veíc./mês)  R$              18,96  

Remuneração Anual da Frota de Veículos Leves (R$/ano)  R$        8.699,73  

Remuneração Anual de Um Veículo Leve (R$/ano)  R$        4.349,86  

Remuneração Mensal de Um Veículo Leve (R$/veíc./mês)  R$           362,45  

Remuneração Mensal de Máquinas, Inst. E Equip. (R$/veíc./mês)  R$              75,83  

Remuneração Mensal de Almoxarifado (R$/veíc./mês)  R$              56,87  

Remuneração Total (R$/veíc./mês)  R$           495,16  

Custo total de capital (R$/veíc./mês)  R$           514,11  

4.2 - Despesa com Pessoal 
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Item  Qtde.  

Despesa com Pessoal de Operação (R$/veíc./mês)  R$        8.440,18  

Despesa com Pessoal de Manutenção (R$/veíc./mês)  R$        1.012,82  

Despesa com Pessoal Administrativo (R$/veíc./mês)  R$        1.097,22  

Benefícios (R$/veíc.mês)  R$           520,64  

Remuneração da Diretoria  R$        5.538,10  

Total das Despesas com Pessoal  R$     16.608,96  

4.3 - Despesa Administrativas 

Item  Qtde.  

Despesas Gerais (R$/veíc./mês)  R$           473,96  

Seguro de Responsabilidade Civil (R$/veíc./mês)  R$           172,73  

Seguro Obrigatório (R$/veíc./mês)  R$           261,59  

IPVA (R$/veíc./mês)  R$              54,28  

Sistema Inteligente de Transporte (R$/veíc./mês)  R$        1.105,21  

Total das Despesas Administrativas (R$/veíc./mês)  R$        2.067,77  

4.4 - Custo Fixo Total 

Item  Qtde.  

Custo de Capital e Administrativo (R$/mês)  R$        5.164,28  

Custo de Pessoal (R$/mês)  R$     16.608,96  

Custo Fixo Total (R$/mês)  R$     21.773,25  

Custo Fixo Total por km (R$/km)  R$              14,69  

 
 

5. Cálculo Final da Tarifa 

5.1 - Custo Total 

Item  Qtde.  

Custo total  R$     27.241,09  

Custo total por quilômetro (R$/km)  R$              18,38  

Tributos (%) 7% 

Custo Total com Tributos (R$/km)  R$              19,76  

Fonte: URBTEC™ (2022)  
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A proposta de modelo tarifário para o sistema de transporte coletivo distrital de 

Guarapuava segue o modelo de segmentação por trechos, de modo que diferentes 

pontos de embarque e desembarque resultem em tarifas diferentes para o usuário. A 

metodologia adotada consiste no cálculo da tarifa pela planilha GEIPOT, utilizando como 

base os insumos do sistema, a quilometragem média mensal programada e a demanda 

embarcada para o denominado trecho base.  

Considerando a função de ligação da sede urbana de Guarapuava com os 

distritos, adota-se como trecho base aquele que liga a sede com a centralidade distrital, 

com a exceção de Entre Rios, onde adotou-se a Colônia Vitória pela maior concentração 

de viagens. Deste modo, calcula-se a tarifa pela seguinte equação:  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 =  
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

A ponderação de passageiros, por sua vez, é feita conforme a seguinte equação:  

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
∑(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟)

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

A partir disto, as demais tarifas serão calculadas ponderando-se 

proporcionalmente à distância percorrida do trecho qualquer em relação à distância do 

trecho base, em quilômetros: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 = (
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒
) × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 

 Assim, obtêm-se as matrizes tarifárias apresentadas a seguir. Reforça-se que os 

valores obtidos correspondem a tarifas técnicas, passiveis de arredondamento para 

adequação a unidade monetária mínima (5 centavos), e que em um primeiro momento 

possíveis estabelecimentos de tarifas mínimas não foram considerados.  

Inicia-se o cálculo com o levantamento das distâncias entre os pontos, medidas 

em relação ao trajeto da linha. 
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Tabela 6 - Distância entre os pontos da linha Guairacá. 
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Guairacá   14,1 9,71 14,44 20,06 24,91 42,9 

Turismo     23,81 28,54 34,16 39,01 57 

Matinhos       4,73 10,35 15,2 33,38 

Saltinho         5,62 10,47 28,65 

Fazenda Santa Carlota           4,85 23,03 

Invernadinha             18,18 

Guarapuava               

Fonte: URBTEC™ (2022) 

Calcula-se o custo por quilômetro pela planilha GEIPOT e, em seguida, a tarifa 

base. 

Tabela 7 - Cálculo da tarifa principal da linha Guairacá. 

Quilometragem Média Mensal (Km) 1.482 

Custo por quilômetro (R$/km) R$ 19,76 

Custo Total Mensal (R$) R$ 29.299,34 

Passageiros Equivalentes 889 

Tarifa base (R$) R$ 39,85 

Fonte: URBTEC™ (2022) 

Resulta-se disto o quadro tarifário para a linha Guairacá: 

Tabela 8 - Quadro de tarifas técnicas da linha Guairacá. 

Custo / Passageiro 
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Guairacá   R$ 13,13 R$ 9,04 R$ 13,45 R$ 18,68 R$ 23,19 R$ 39,85 

Turismo     R$ 22,17 R$ 26,57 R$ 31,81 R$ 36,32 R$ 52,98 

Matinhos       R$ 4,40 R$ 9,64 R$ 14,15 R$ 31,08 

Saltinho         R$ 5,23 R$ 9,75 R$ 26,68 

Fazenda Santa Carlota           R$ 4,52 R$ 21,44 

Invernadinha             R$ 16,93 

Guarapuava               

Fonte: URBTEC™ (2022) 
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Na Figura 3 são apresentados os pontos-chave para a bacia Guairacá. 

Figura 3 - Mapeamento dos pontos-chave Guairacá 

 
Fonte: URBTEC™ (2022) 

  

FIGURA PRELIMINAR 
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VI.III. ESPECIFICAÇÕES DO LOTE 03 - GUARÁ 

VI.III.I. Relação de Linhas e Itinerários 

VI.III.I.I. Ficha Técnica das Linhas 

O distrito de Guará será atendido por uma linha, que liga o distrito à Sede de 

Guarapuava. Os itinerários são apresentados no Mapa 6- Linha Guarapuava x Guará - 

Sentido Sede e Mapa 7 – Linha Guarapuava X Guará – Sentido Distrito. 
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Mapa 6- Linha Guarapuava x Guará - Sentido Sede 
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Mapa 7 – Linha Guarapuava X Guará – Sentido Distrito 
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O itinerário Guarapuava X Guará apresenta uma quilometragem programada 

mensal de 1.508 km/mês no Sentido Sede, e 1.488 km/mês no Sentido Distrito. Soma-

se para a bacia Guará uma quilometragem programada mensal de 2.996 km/mês, com 

capacidade diária de 160 passageiros/ dia. À essa distância total percorrida, deve ser 

acrescido 5%, de forma a considerar a quilometragem morta. Para operar a linha, é 

necessário um veículo. As características operacionais são apresentadas no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Quadro operacional da bacia Guará 

Linha Itinerário Sentido Viagens/mês 
Extensão 

(km) 

Quilometragem 
programada 

(km/mês) 
Frota 

Velocidade 
média 
(km/h) 

Tempo de 
viagem 
(min) 

Capacidade 
diária 

(pass/dia) 

Guarapuava X Guará Guarapuava X Guará Sede 40 37,7 1.508,0 
1 

31,20 72 80 

Guarapuava X Guará Guarapuava X Guará Distrito 40 37,2 1.488,0 29,61 75 80 

TOTAL 80 - 2.996,0 1 - - 160 

Fonte: URBTEC™ (2022)  
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VI.III.I.I. Quadros Horários 

Todos os dados de entrada e dos níveis de serviço de cada linha do sistema foram cadastrados para os horários apresentados a seguir, no 

Quadro 10.  

Quadro 10 - Quadro de horários para bacia Guará 

Linha Itinerário Sentido Frequência Horário saída Horário chegada 

Guarapuava X Guará Guarapuava X Guará Sede Seg-Sex 08:30 09:30 

Guarapuava X Guará Guarapuava X Guará Distrito Seg-Sex 10:15 11:10 

Guarapuava X Guará Guarapuava X Guará Sede Seg-Sex 12:30 13:30 

Guarapuava X Guará Guarapuava X Guará Distrito Seg-Sex 15:30 16:30 

Fonte: URBTEC™ (2022) 
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VI.III.II. Planilha de Custos Lote 03 – Guará 

A seguir são apresentados os insumos utilizados para o cálculo tarifário e as 

etapas, com os respectivos resultados, conforme apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9 - Cálculo da tarifa técnica para a Bacia Guará 

1. Requisitos básicos para o cálculo da Tarifa 

1.1 - Insumos Básicos 

Item  Custo  

Preço de um litro de combustível (PONDERADO)   R$                6,74  

Preço de um pneu novo para veículo leve  R$        1.390,00  

Preço de uma recapagem para veículo leve  R$           422,50  

Preço ponderado de um chassi novo para veículo leve  R$     94.792,14  

Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo leve  R$     94.792,14  

Salário-base mensal de motorista  R$        2.558,11  

Salário-base mensal de cobrador  R$        1.791,50  

Salário-base mensal de fiscal e despachante  R$        1.498,50  

Benefício mensal total (p/ todos os funcionários)  R$           520,64  

Remuneração mensal total da diretoria  R$        6.110,01  

Despesa anual com seguro de responsabilidade civil (frota total)  R$        4.146,00  

Despesa anual com seguro obrigatório por veículo  R$        3.139,06  

Despesa anual com IPVA da frota total  R$        1.302,81  

1.2 - Custo Integral do Veículo Novo 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve  R$   189.584,29  

1.3 - Custo do Veículo Novo Menos a Rodagem 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve menos a rodagem  R$   181.244,29  

  

2. Dados Operacionais 

2.1 - Cálculo do Número Equivalente de Passageiros 

Item  Qtde.  

Passageiros equivalentes por mês 766  

2.2 - Frota 

Item  Qtde.  

Frota Operante (veículos) 1  

Idade média da frota (anos) > 7 

2.3 - Quilometragem Percorrida 

Item  Qtde.  

Quilometragem média mensal (km) 2.996  

2.4 - Percurso Médio Mensal (PMM) 

Item  Qtde.  
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PMM (km) 2.996  

2.5 - Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro (IPKe) 

Item  Qtde.  

IPKe 0,26  
  

3. Custos Variáveis 

3.1 - Combustível 

Item  Qtde.  

Custo de combustível por quilômetro para veículos leves (R$/km)  R$                2,55  

3.2 - Lubrificantes 

Item  Qtde.  

Custo de lubrificantes por quilômetro (R$/km) 0,27  

3.3 - Rodagem 

Item  Qtde.  

Pneus  R$        8.340,00  

Recapagem  R$        7.605,00  

Custo total da rodagem  R$     15.945,00  

Custo de rodagem por quilômetro (R$/km)  R$                0,13  

3.4 - Peças e Acessórios 

Item  Qtde.  

Custo de Peças e Acessórios por Quilômetro para Veículos Leves (R$/km) 
 R$                0,37  

3.5 - Custo Variável Total 

Item  Qtde.  

Custo Variável Total de Veículos Leves (R$/km)  R$                3,32  
  

4. Custos Fixos 

4.1 - Custos de Capital 

Item  Qtde.  

Depreciação Anual da Frota de Veículos Leves (R$/ano)  R$                     -    

Depreciação Anual de Um Veículo Leve (R$/ano)  R$                     -    

Depreciação Mensal de Um Veículo Leve (R$/veíc./mês)  R$                     -    

Depreciação Total (R$/veíc./mês)  R$              18,96  

Remuneração Anual da Frota de Veículos Leves (R$/ano)  R$        8.699,73  

Remuneração Anual de Um Veículo Leve (R$/ano)  R$        4.349,86  

Remuneração Mensal de Um Veículo Leve (R$/veíc./mês)  R$           362,49  

Remuneração Mensal de Máquinas, Inst. E Equip. (R$/veíc./mês)  R$              75,83  

Remuneração Mensal de Almoxarifado (R$/veíc./mês)  R$              56,87  

Remuneração Total (R$/veíc./mês)  R$           495,16  

Custo total de capital (R$/veíc./mês)  R$           514,11  

4.2 - Despesa com Pessoal 

Item  Qtde.  
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Despesa com Pessoal de Operação (R$/veíc./mês)  R$        8.440,18  

Despesa com Pessoal de Manutenção (R$/veíc./mês)  R$        1.012,82  

Despesa com Pessoal Administrativo (R$/veíc./mês)  R$        1.097,22  

Benefícios (R$/veíc.mês)  R$           520,64  

Remuneração da Diretoria  R$        6.110,01  

Total das Despesas com Pessoal  R$     17.180,87  

4.3 - Despesa Administrativas 

Item  Qtde.  

Despesas Gerais (R$/veíc./mês)  R$           473,96  

Seguro de Responsabilidade Civil (R$/veíc./mês)  R$           172,73  

Seguro Obrigatório (R$/veíc./mês)  R$           261,59  

IPVA (R$/veíc./mês)  R$              54,28  

Sistema Inteligente de Transporte (R$/veíc./mês)  R$        1.105,21  

Total das Despesas Administrativas (R$/veíc./mês)  R$        2.067,77  

4.4 - Custo Fixo Total 

Item  Qtde.  

Custo de Capital e Administrativo (R$/mês)  R$        5.164,28  

Custo de Pessoal (R$/mês)  R$     17.180,87  

Custo Fixo Total (R$/mês)  R$     22.345,15  

Custo Fixo Total por km (R$/km)  R$                7,46  

 
 

5. Cálculo Final da Tarifa 

5.1 - Custo Total 

Item  Qtde.  

Custo total  R$     32.287,89  

Custo total por quilômetro (R$/km)  R$              10,78  

Tributos (%) 7% 

Custo Total com Tributos (R$/km)  R$              11,59  

Fonte: URBTEC™ (2022)  
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A proposta de modelo tarifário para o sistema de transporte coletivo distrital de 

Guarapuava segue o modelo de segmentação por trechos, de modo que diferentes 

pontos de embarque e desembarque resultem em tarifas diferentes para o usuário. A 

metodologia adotada consiste no cálculo da tarifa pela planilha GEIPOT, utilizando como 

base os insumos do sistema, a quilometragem média mensal programada e a demanda 

embarcada para o denominado trecho base.  

Considerando a função de ligação da sede urbana de Guarapuava com os 

distritos, adota-se como trecho base aquele que liga a sede com a centralidade distrital, 

com a exceção de Entre Rios, onde adotou-se a Colônia Vitória pela maior concentração 

de viagens. Deste modo, calcula-se a tarifa pela seguinte equação:  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 =  
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

A ponderação de passageiros, por sua vez, é feita conforme a seguinte equação:  

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
∑(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟)

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

A partir disto, as demais tarifas serão calculadas ponderando-se 

proporcionalmente à distância percorrida do trecho qualquer em relação à distância do 

trecho base, em quilômetros: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 = (
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒
) × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 

 Assim, obtêm-se as matrizes tarifárias apresentadas a seguir. Reforça-se que os 

valores obtidos correspondem a tarifas técnicas, passiveis de arredondamento para 

adequação a unidade monetária mínima (5 centavos), e que em um primeiro momento 

possíveis estabelecimentos de tarifas mínimas não foram considerados.  

As distâncias percorridas entre os diferentes pares de embarque-desembarque 

da linha Guará estão dispostas a seguir. 



RELATÓRIO 03 – MINUTAS DE PROJETO BÁSICO, EDITAL E 
CONTRATO 

 
 

 

 

 
Página | 163 

 

Tabela 10 - Distância entre os pontos da linha Guará. 

Km 
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Guará   10,9 20,4 37,5 

Rio das Pedras     9,3 26,5 

Rio das Mortes       17,2 

Guarapuava         

Fonte: URBTEC™ (2022) 

Calcula-se o custo por quilômetro pela planilha GEIPOT e, em seguida, a tarifa 

base. 

Tabela 11 - Cálculo da tarifa principal da linha Guará. 

Quilometragem Média Mensal (Km) 2.996 

Custo por quilômetro (R$/km) R$ 11,59 

Custo Total Mensal (R$) R$ 34.718,25 

Passageiros Equivalentes 766 

Tarifa base (R$) R$ 47,02 

Fonte: URBTEC™ (2022) 

Resulta-se disto o quadro tarifário para a linha Guará: 

Tabela 12 - Quadro de tarifas técnicas da linha Guará. 

Tarifa Técnica 
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Guará   R$ 13,74 R$ 25,55 R$ 47,02 

Rio das Pedras     R$ 11,63 R$ 33,22 

Rio das Mortes       R$ 21,60 

Guarapuava         

Fonte: URBTEC™ (2022) 

Os pontos-chave da bacia Guará são apresentados na Figura 4. 
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Figura 4 - Mapeamento dos pontos-chave Guará 

 
Fonte: URBTEC™ (2022) 

  

FIGURA PRELIMINAR 
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VI.IV. ESPECIFICAÇÕES DO LOTE 04 - PALMEIRINHA 

VI.IV.I. Relação de Linhas e Itinerários 

VI.IV.I.I. Ficha Técnica das Linhas 

O distrito de Palmeirinha será atendido por uma linha com itinerários seguindo 

até a entrada da Comunidade Marrecas e Butiá. O itinerário de Butiá será feito apenas 

nas segundas e sextas. Os itinerários são apresentados no Mapa 8 - Linha Guarapuava x 

Palmeirinha - Sentido Sede e no Mapa 9 - Linha Guarapuava x Palmeirinha - Sentido 

Distrito.  

O itinerário Guarapuava X Palmeirinha tem uma quilometragem programada de 

2.200 km/mês no sentido Sede, e 2.168 km/mês no sentido distrito; o itinerário 

Guarapuava X Palmeirinha (Marrecas) tem quilometragem programada de 2.635,2 

km/mês no sentido Sede, e 2.448 km/mês no sentido distrito; e o itinerário Guarapuava 

X Palmeirinha (Butiá) tem quilometragem programada de 537,6 km/mês para o sentido 

Sede, e 496 km/mês para o sentido distrito. Desse modo, soma-se 10.484,8 km mensais 

programados, com capacidade diária de 1.400 passageiros/ dia, no dia de maior oferta. 

Dessa distância total percorrida, acresce-se 5%, para ser considerada a quilometragem 

morta. No Quadro 11 é apresentado o quadro operacional para a bacia.
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Mapa 8 - Linha Guarapuava x Palmeirinha - Sentido Sede 



RELATÓRIO 03 – MINUTAS DE PROJETO BÁSICO, EDITAL E 
CONTRATO 

 
 

 

 

 
Página | 167 

 

Mapa 9 - Linha Guarapuava x Palmeirinha - Sentido Distrito 
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Quadro 11 - Quadro operacional para a bacia Palmeirinha 

Linha Itinerário Sentido Viagens/mês 
Extensão 

(km) 

Quilometragem 
programada 

(km/mês) 
Frota 

Velocidade 
média 
(km/h) 

Tempo de 
viagem 
(min) 

Capacidade 
diária 

(pass/dia) 

Guarapuava X Palmeirinha 
Guarapuava X 
Palmeirinha 

Sede 80 27,5 2.200,0 

1 

38,4 43 350 

Guarapuava X Palmeirinha 
Guarapuava X 
Palmeirinha 

Distrito 80 27,1 2.168,0 32,3 50 350 

Guarapuava X Palmeirinha 
Guarapuava X 

Palmeirinha (Marrecas) 
Sede 72 36,6 2.635,2 35,1 63 210 

Guarapuava X Palmeirinha 
Guarapuava X 

Palmeirinha (Marrecas) 
Distrito 72 34,0 2.448,0 43,1 47 210 

Guarapuava X Palmeirinha 
Guarapuava X 

Palmeirinha (Butiá) 
Sede 16 33,6 537,6 

1 

36,4 55 140 

Guarapuava X Palmeirinha 
Guarapuava X 

Palmeirinha (Butiá) 
Distrito 16 31,0 496,0 36,4 51 140 

TOTAL 336 - 10.484,8 2 - - 1.400 

Fonte: URBTEC™ (2022)  
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VI.IV.I.II. Quadros Horários 

Todos os dados de entrada e dos níveis de serviço de cada linha do sistema foram cadastrados para os horários apresentados a seguir, no 

Quadro 12. O itinerário Guarapuava X Palmeirinha (Marrecas) passa pelo distrito de Palmeirinha no sentido Sede, e por isso, o quadro de horários 

detalha o horário de saída e chegada na Comunidade Marrecas e no distrito. 

Quadro 12 - Quadro de horários para bacia Palmeirinha 

Linha Itinerário Sentido Frequência Horário saída Horário chegada 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Marrecas) Distrito Seg a Sab 05:40 06:30 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Marrecas) Sede Seg a Sab 06:30 07:00(1) 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Marrecas) Sede Seg a Sab 07:00(2) 07:40 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Marrecas) Distrito Seg a Sab 08:00 08:50 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Marrecas) Sede Seg a Sab 08:50 09:20(1) 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Marrecas) Sede Seg a Sab 09:20(2) 10:00 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha Distrito Seg a Sab 11:00 12:00 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha Sede Seg a Sab 12:00 12:45 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Marrecas) Distrito Seg a Sab 13:00 13:55 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Marrecas) Sede Seg a Sab 13:55 14:20(1) 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Marrecas) Sede Seg a Sab 14:20(2) 15:00 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha Distrito Seg a Sab 16:00 17:00 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha Sede Seg a Sab 17:00 17:50 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha Distrito Seg a Sab 17:50 18:45 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha Sede Seg a Sab 18:45 19:30 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha Distrito Dom 08:10 09:10 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha Sede Dom 09:10 10:00 
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Linha Itinerário Sentido Frequência Horário saída Horário chegada 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha Distrito Dom 16:15 17:15 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha Sede Dom 17:15 18:00 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Butiá) Distrito Seg e Sex 08:00 09:00 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Butiá) Sede Seg e Sex 09:00 09:15(1) 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Butiá) Sede Seg e Sex 09:15(2) 10:00 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Butiá) Distrito Seg e Sex 15:15 16:15 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Butiá) Sede Seg e Sex 16:15 16:30(1) 

Guarapuava X Palmeirinha Guarapuava X Palmeirinha (Butiá) Sede Seg e Sex 16:30(2) 17:15 

Notas:  (1) Horário de chegada no distrito de Palmeirinha. 
(2) Horário de saída do distrito de Palmeirinha. 

Fonte: URBTEC™ (2022) 
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VI.IV.II. Planilha de Custos Lote 04 – Palmeirinha 

A seguir são apresentados os insumos utilizados para o cálculo tarifário e as 

etapas, com os respectivos resultados, conforme apresentado na Tabela 13. 

Tabela 13 - Cálculo da tarifa técnica para a Bacia Palmeirinha 

1. Requisitos básicos para o cálculo da Tarifa 

1.1 - Insumos Básicos 

Item  Custo  

Preço de um litro de combustível (PONDERADO)   R$                6,74  

Preço de um pneu novo para veículo leve  R$        2.846,50  

Preço de uma recapagem para veículo leve  R$           640,00  

Preço ponderado de um chassi novo para veículo leve  R$   289.450,00  

Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo leve  R$   268.300,00  

Salário-base mensal de motorista  R$        2.558,11  

Salário-base mensal de cobrador  R$        1.791,50  

Salário-base mensal de fiscal e despachante  R$        1.498,50  

Benefício mensal total (p/ todos os funcionários)  R$        2.082,56  

Remuneração mensal total da diretoria  R$     11.587,84  

Despesa anual com seguro de responsabilidade civil (frota total)  R$        4.146,00  

Despesa anual com seguro obrigatório por veículo  R$        3.139,06  

Despesa anual com IPVA da frota total  R$        1.302,81  

1.2 - Custo Integral do Veículo Novo 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve  R$   557.750,00  

1.3 - Custo do Veículo Novo Menos a Rodagem 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve menos a rodagem  R$   540.671,00  

  

2. Dados Operacionais 

2.1 - Cálculo do Número Equivalente de Passageiros 

Item  Qtde.  

Passageiros equivalentes por mês 8.675  

2.2 - Frota 

Item  Qtde.  

Frota Operante (veículos) 2  

Idade média da frota (anos) > 7 

2.3 - Quilometragem Percorrida 

Item  Qtde.  

Quilometragem média mensal (km) 10.485  

2.4 - Percurso Médio Mensal (PMM) 
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Item  Qtde.  

PMM (km) 5.242  

2.5 - Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro (IPKe) 

Item  Qtde.  

IPKe 0,83  
  

3. Custos Variáveis 

3.1 - Combustível 

Item  Qtde.  

Custo de combustível por quilômetro para veículos leves (R$/km)  R$                2,55  

3.2 - Lubrificantes 

Item  Qtde.  

Custo de lubrificantes por quilômetro (R$/km) 0,27  

3.3 - Rodagem 

Item  Qtde.  

Pneus  R$     17.079,00  

Recapagem  R$     11.520,00  

Custo total da rodagem  R$     28.599,00  

Custo de rodagem por quilômetro (R$/km)  R$                0,23  

3.4 - Peças e Acessórios 

Item  Qtde.  

Custo de Peças e Acessórios por Quilômetro para Veículos Leves (R$/km) 
 R$                0,62  

3.5 - Custo Variável Total 

Item  Qtde.  

Custo Variável Total de Veículos Leves (R$/km)  R$                3,67  
  

4. Custos Fixos 

4.1 - Custos de Capital 

Item  Qtde.  

Depreciação Anual da Frota de Veículos Leves (R$/ano)  R$                     -    

Depreciação Anual de Um Veículo Leve (R$/ano)  R$                     -    

Depreciação Mensal de Um Veículo Leve (R$/veíc./mês)  R$                     -    

Depreciação Total (R$/veíc./mês)  R$              55,78  

Remuneração Anual da Frota de Veículos Leves (R$/ano)  R$     38.928,31  

Remuneração Anual de Um Veículo Leve (R$/ano)  R$     12.976,10  

Remuneração Mensal de Um Veículo Leve (R$/veíc./mês)  R$        1.081,27  

Remuneração Mensal de Máquinas, Inst. E Equip. (R$/veíc./mês)  R$           223,10  

Remuneração Mensal de Almoxarifado (R$/veíc./mês)  R$           167,31  

Remuneração Total (R$/veíc./mês)  R$        1.471,68  

Custo total de capital (R$/veíc./mês)  R$        1.527,46  

4.2 - Despesa com Pessoal 
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Item  Qtde.  

Despesa com Pessoal de Operação (R$/veíc./mês)  R$        8.440,18  

Despesa com Pessoal de Manutenção (R$/veíc./mês)  R$        1.012,82  

Despesa com Pessoal Administrativo (R$/veíc./mês)  R$        1.097,22  

Benefícios (R$/veíc.mês)  R$           520,64  

Remuneração da Diretoria  R$        5.793,92  

Total das Despesas com Pessoal  R$     16.864,78  

4.3 - Despesa Administrativas 

Item  Qtde.  

Despesas Gerais (R$/veíc./mês)  R$        1.394,38  

Seguro de Responsabilidade Civil (R$/veíc./mês)  R$           115,16  

Seguro Obrigatório (R$/veíc./mês)  R$           261,59  

IPVA (R$/veíc./mês)  R$              36,19  

Sistema Inteligente de Transporte (R$/veíc./mês)  R$        1.105,21  

Total das Despesas Administrativas (R$/veíc./mês)  R$        2.912,52  

4.4 - Custo Fixo Total 

Item  Qtde.  

Custo de Capital e Administrativo (R$/mês)  R$     13.320,82  

Custo de Pessoal (R$/mês)  R$     33.729,56  

Custo Fixo Total (R$/mês)  R$     47.050,38  

Custo Fixo Total por km (R$/km)  R$                4,49  

 
 

5. Cálculo Final da Tarifa 

5.1 - Custo Total 

Item  Qtde.  

Custo total  R$     85.530,34  

Custo total por quilômetro (R$/km)  R$                8,16  

Tributos (%) 7% 

Custo Total com Tributos (R$/km)  R$                8,77  

Fonte: URBTEC™ (2022)  



RELATÓRIO 03 – MINUTAS DE PROJETO BÁSICO, EDITAL E 
CONTRATO 

 
 

 

 

 
Página | 174 

 

A proposta de modelo tarifário para o sistema de transporte coletivo distrital de 

Guarapuava segue o modelo de segmentação por trechos, de modo que diferentes 

pontos de embarque e desembarque resultem em tarifas diferentes para o usuário. A 

metodologia adotada consiste no cálculo da tarifa pela planilha GEIPOT, utilizando como 

base os insumos do sistema, a quilometragem média mensal programada e a demanda 

embarcada para o denominado trecho base.  

Considerando a função de ligação da sede urbana de Guarapuava com os 

distritos, adota-se como trecho base aquele que liga a sede com a centralidade distrital, 

com a exceção de Entre Rios, onde adotou-se a Colônia Vitória pela maior concentração 

de viagens. Deste modo, calcula-se a tarifa pela seguinte equação:  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 =  
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

A ponderação de passageiros, por sua vez, é feita conforme a seguinte equação:  

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
∑(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟)

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
 

A partir disto, as demais tarifas serão calculadas ponderando-se 

proporcionalmente à distância percorrida do trecho qualquer em relação à distância do 

trecho base, em quilômetros: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟 = (
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑒𝑟

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒
) × 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑇𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 

 Assim, obtêm-se as matrizes tarifárias apresentadas a seguir. Reforça-se que os 

valores obtidos correspondem a tarifas técnicas, passiveis de arredondamento para 

adequação a unidade monetária mínima (5 centavos), e que em um primeiro momento 

possíveis estabelecimentos de tarifas mínimas não foram considerados.  

As distâncias percorridas entre os diferentes pares da linha Palmeirinha estão 

dispostas a seguir. Para esta linha, não serão considerados os pontos individuais, mas 

sim as distâncias entre o distrito e suas localidades e a sede de Guarapuava. Pontos de 

parada externos a estes dois perímetros estão classificados como “intermediários”, e 
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terão tarifa segmentada calculada pela mesma metodologia apresentada 

anteriormente.  

Tabela 14 - Distância média entre os pontos da linha Palmeirinha. 

Km 

P
al

m
e

ir
in

h
a

 

In
te

rm
e

d
iá

ri
o

 

G
u

ar
ap

u
av

a 

Palmeirinha   16,8 31,6 

Intermediário     16,8 

Guarapuava     - 

Fonte: URBTEC™ (2022) 

Exclusivamente para a linha Palmeirinha – Guarapuava, será adotada tarifa única 

para todos os pares, calculando-se o custo por quilômetro pela planilha GEIPOT e, em 

seguida, a tarifa base. 

Tabela 15 - Cálculo da tarifa principal da linha Palmeirinha. 

Quilometragem Média Mensal (Km) 10.485 

Custo por quilômetro (R$/km) R$ 8,77 

Custo Total Mensal (R$) R$ 91.953,45 

Passageiros Equivalentes 8.513 

Tarifa base (R$) R$ 10,80 

Fonte: URBTEC™ (2022) 

Resulta-se disto o quadro tarifário para a linha Palmeirinha: 

Tabela 16 - Quadro de tarifas técnicas da linha Palmeirinha. 

Tarifa Técnica 

P
al

m
e

ir
in

h
a

 

In
te

rm
e

d
iá

ri
o

 

G
u

ar
ap

u
av

a 

Palmeirinha   R$ 5,73 R$ 10,80 

Intermediário     R$ 5,73 

Guarapuava       

Fonte: URBTEC™ (2022) 

No é apresentado o mapeamento da segmentação. 
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ANEXO VII. COTAÇÃO DOS PRINCIPAIS INSUMOS 

VII.I. LOTE 01 – ENTRE RIOS 

1. Requisitos básicos para o cálculo da Tarifa 

1.1 - Insumos Básicos 

Item  Custo  

Preço de um litro de combustível (PONDERADO)   R$                6,74  

Preço de um pneu novo para veículo leve  R$        2.846,50  

Preço de uma recapagem para veículo leve  R$           640,00  

Preço ponderado de um chassi novo para veículo leve  R$   289.450,00  

Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo leve  R$   268.300,00  

Salário-base mensal de motorista  R$        2.558,11  

Salário-base mensal de cobrador  R$        1.791,50  

Salário-base mensal de fiscal e despachante  R$        1.498,50  

Benefício mensal total (p/ todos os funcionários)  R$        2.082,56  

Remuneração mensal total da diretoria  R$     17.408,77  

Despesa anual com seguro de responsabilidade civil (frota total)  R$        4.146,00  

Despesa anual com seguro obrigatório por veículo  R$        3.139,06  

Despesa anual com IPVA da frota total  R$        1.302,81  

1.2 - Custo Integral do Veículo Novo 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve  R$   557.750,00  

1.3 - Custo do Veículo Novo Menos a Rodagem 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve menos a rodagem  R$   540.671,00  

  

2. Dados Operacionais 

2.1 - Cálculo do Número Equivalente de Passageiros 

Item  Qtde.  

Passageiros equivalentes por mês 16.419  

2.2 - Frota 

Item  Qtde.  

Frota Operante (veículos) 4  

Idade média da frota (anos) > 7 

2.3 - Quilometragem Percorrida 

Item  Qtde.  

Quilometragem média mensal (km) 14.192  

2.4 - Percurso Médio Mensal (PMM) 

Item  Qtde.  

PMM (km) 3.548  
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2.5 - Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro (IPKe) 

Item  Qtde.  

IPKe 1,16  

 

VII.II. LOTE -02 – GUAIRACÁ 

1. Requisitos básicos para o cálculo da Tarifa 

1.1 - Insumos Básicos 

Item  Custo  

Preço de um litro de combustível (PONDERADO)   R$                6,74  

Preço de um pneu novo para veículo leve  R$        1.390,00  

Preço de uma recapagem para veículo leve  R$           422,50  

Preço ponderado de um chassi novo para veículo leve  R$     94.792,14  

Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo leve  R$     94.792,14  

Salário-base mensal de motorista  R$        2.558,11  

Salário-base mensal de cobrador  R$        1.791,50  

Salário-base mensal de fiscal e despachante  R$        1.498,50  

Benefício mensal total (p/ todos os funcionários)  R$           520,64  

Remuneração mensal total da diretoria  R$        5.538,10  

Despesa anual com seguro de responsabilidade civil (frota total)  R$        4.146,00  

Despesa anual com seguro obrigatório por veículo  R$        3.139,06  

Despesa anual com IPVA da frota total  R$        1.302,81  

1.2 - Custo Integral do Veículo Novo 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve  R$   189.584,29  

1.3 - Custo do Veículo Novo Menos a Rodagem 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve menos a rodagem  R$   181.244,29  

  

2. Dados Operacionais 

2.1 - Cálculo do Número Equivalente de Passageiros 

Item  Qtde.  

Passageiros equivalentes por mês 889  

2.2 - Frota 

Item  Qtde.  

Frota Operante (veículos) 1  

Idade média da frota (anos) > 7 

2.3 - Quilometragem Percorrida 

Item  Qtde.  

Quilometragem média mensal (km) 1.482  
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2.4 - Percurso Médio Mensal (PMM) 

Item  Qtde.  

PMM (km) 1.482  

2.5 - Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro (IPKe) 

Item  Qtde.  

IPKe 0,60  

 

VII.III. LOTE 03 – GUARÁ 

1. Requisitos básicos para o cálculo da Tarifa 

1.1 - Insumos Básicos 

Item  Custo  

Preço de um litro de combustível (PONDERADO)   R$                6,74  

Preço de um pneu novo para veículo leve  R$        1.390,00  

Preço de uma recapagem para veículo leve  R$           422,50  

Preço ponderado de um chassi novo para veículo leve  R$     94.792,14  

Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo leve  R$     94.792,14  

Salário-base mensal de motorista  R$        2.558,11  

Salário-base mensal de cobrador  R$        1.791,50  

Salário-base mensal de fiscal e despachante  R$        1.498,50  

Benefício mensal total (p/ todos os funcionários)  R$           520,64  

Remuneração mensal total da diretoria  R$        6.110,01  

Despesa anual com seguro de responsabilidade civil (frota total)  R$        4.146,00  

Despesa anual com seguro obrigatório por veículo  R$        3.139,06  

Despesa anual com IPVA da frota total  R$        1.302,81  

1.2 - Custo Integral do Veículo Novo 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve  R$   189.584,29  

1.3 - Custo do Veículo Novo Menos a Rodagem 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve menos a rodagem  R$   181.244,29  

  

2. Dados Operacionais 

2.1 - Cálculo do Número Equivalente de Passageiros 

Item  Qtde.  

Passageiros equivalentes por mês 766  

2.2 - Frota 

Item  Qtde.  

Frota Operante (veículos) 1  

Idade média da frota (anos) > 7 
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2.3 - Quilometragem Percorrida 

Item  Qtde.  

Quilometragem média mensal (km) 2.996  

2.4 - Percurso Médio Mensal (PMM) 

Item  Qtde.  

PMM (km) 2.996  

2.5 - Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro (IPKe) 

Item  Qtde.  

IPKe 0,26  

 

VII.IV. LOTE 04 – PALMEIRINHA 

1. Requisitos básicos para o cálculo da Tarifa 

1.1 - Insumos Básicos 

Item  Custo  

Preço de um litro de combustível (PONDERADO)   R$                6,74  

Preço de um pneu novo para veículo leve  R$        2.846,50  

Preço de uma recapagem para veículo leve  R$           640,00  

Preço ponderado de um chassi novo para veículo leve  R$   289.450,00  

Preço ponderado de uma carroceria nova para veículo leve  R$   268.300,00  

Salário-base mensal de motorista  R$        2.558,11  

Salário-base mensal de cobrador  R$        1.791,50  

Salário-base mensal de fiscal e despachante  R$        1.498,50  

Benefício mensal total (p/ todos os funcionários)  R$        2.082,56  

Remuneração mensal total da diretoria  R$     11.587,84  

Despesa anual com seguro de responsabilidade civil (frota total)  R$        4.146,00  

Despesa anual com seguro obrigatório por veículo  R$        3.139,06  

Despesa anual com IPVA da frota total  R$        1.302,81  

1.2 - Custo Integral do Veículo Novo 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve  R$   557.750,00  

1.3 - Custo do Veículo Novo Menos a Rodagem 

Item  Custo  

Preço do Veículo leve menos a rodagem  R$   540.671,00  

  

2. Dados Operacionais 

2.1 - Cálculo do Número Equivalente de Passageiros 

Item  Qtde.  

Passageiros equivalentes por mês 8.675  

2.2 - Frota 
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Item  Qtde.  

Frota Operante (veículos) 2  

Idade média da frota (anos) > 7 

2.3 - Quilometragem Percorrida 

Item  Qtde.  

Quilometragem média mensal (km) 10.485  

2.4 - Percurso Médio Mensal (PMM) 

Item  Qtde.  

PMM (km) 5.242  

2.5 - Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro (IPKe) 

Item  Qtde.  

IPKe 0,83  
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ANEXO VIII. MANUAL DE APURAÇÃO DOS CUSTOS DO 

TRANSPORTE COLETIVO DISTRITAL DE GUARAPUAVA 

VIII.I. LOTE 01 - ENTRE RIOS 

DRE   Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj.  Proj. Proj. Proj. Proj. 
R$ '000   2023 2024 2025 2026 2027 2028  2029 2030 2031 2032 

  
             

Receita bruta  1.919 1.919 1.919 1.919 1.919 1.919  1.919 1.919 1.919 1.919 
                         

(-) Impostos e deduções  -134 -134 -134 -134 -134 -134  -134 -134 -134 -134 
% ROB  -7% -7% -7% -7% -7% -7%  -7% -7% -7% -7% 

  
             

Receita Líquida  1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785  1.785 1.785 1.785 1.785 
Crescimento     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
  

             
Custos variáveis  -675 -675 -675 -675 -675 -675  -675 -675 -675 -675 
% ROL  -38% -38% -38% -38% -38% -38%  -38% -38% -38% -38% 
Despesas operacionais  -832 -832 -832 -832 -832 -832  -832 -832 -832 -832 
% ROL  -47% -47% -47% -47% -47% -47%  -47% -47% -47% -47% 

  
             

EBITDA   277 277 277 277 277 277  277 277 277 277 
% Margem EBITDA   15,5% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5%  15,5% 15,5% 15,5% 15,5% 
  

             
Depreciação  -181 -112 -42 0 0 0  0 -223 -530 -460 

% ROL  -10,2% -6,3% -2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0% -12,5% 
-

29,7% 
-

25,8% 
  

             
EBIT   96 166 236 277 277 277  277 54 -252 -183 

% Margem EBITDA   5,4% 9,3% 13,2% 15,5% 15,5% 15,5% 
 

15,5% 3,0% -14,1% 
-

10,2% 
  

             
Receita financeira  32 32 32 32 32 32  32 32 32 32 
% ROL  1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%  1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

  
             

EBT   128 198 268 309 309 309  309 86 -221 -151 
% Margem EBT   7% 11% 15% 17% 17% 17%  17% 5% -12% -8% 
  

             
IR e CS sobre o lucro  -44 -67 -73 -73 -73 -73  -73 -29 0 0 

% alíquota do IR  
-

34,0% 
-

34,0% 
-

27,5% 
-

23,8% 
-

23,8% 
-

23,8% 
 -

23,8% 
-

34,0% 0,0% 0,0% 
  

             
Lucro líquido   85 131 194 236 236 236  236 57 -221 -151 

% Margem líquida   4,7% 7,3% 10,9% 13,2% 13,2% 13,2% 
 

13,2% 3,2% 
-

12,4% -8,4% 

             
Fluxo de Caixa Iníci

o 
Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. 

R$ '000 - 2023 2024 2025 2026 2027 2028  2029 2030 2031 2032 
Lucro Líquido   85 131 194 236 236 236  236 57 -221 -151 

(+) D&A   181 112 42 0 0 0  0 223 530 460 
(-) Reinvestimento 

Depreciação  0 0 0 0 0 0 
 

0 -1.116 -1.673 0 

(+) Valor da frota            2.350 
(+/-) ∆ Capital de giro  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Investimento inicial -1.255 266 242 236 236 236 236  236 -835 -1.364 2.659 

             
TIR 9,7%            
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VIII.II. LOTE 02 – GUAIRACÁ 

DRE   Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. 
R$ '000   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

              
Receita bruta  359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 
                        

(-) Impostos e deduções  -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 
% ROB  -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% 

              
Receita Líquida  334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 
Crescimento     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
              

Custos variáveis  -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 -66 
% ROL  -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% 
Despesas operacionais  -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 
% ROL  -57% -57% -57% -57% -57% -57% -57% -57% -57% -57% 

              
EBITDA   77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
% Margem EBITDA   22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 
              

Depreciação  -66 -57 -47 -38 -28 -19 -9 0 0 0 
% ROL  -19,9% -17,0% -14,2% -11,3% -8,5% -5,7% -2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

              
EBIT   10 20 29 39 48 58 67 77 77 77 
% Margem EBITDA   3,1% 5,9% 8,8% 11,6% 14,4% 17,3% 20,1% 22,9% 22,9% 22,9% 
              

Receita financeira  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
% ROL  1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

              
EBT   16 26 35 45 54 64 73 83 83 83 
% Margem EBT   5% 8% 11% 13% 16% 19% 22% 25% 25% 25% 
              
IR e CS sobre o lucro  -6 -9 -12 -15 -18 -22 -25 -28 -28 -28 

% alíquota do IR  
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
              
Lucro líquido   11 17 23 30 36 42 48 55 55 55 
% Margem líquida   3,2% 5,1% 7,0% 8,8% 10,7% 12,6% 14,5% 16,3% 16,3% 16,3%             
Fluxo de Caixa In Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. 
R$ '000 - 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Lucro Líquido - 11 17 23 30 36 42 48 55 55 55 

(+) D&A - 66 57 47 38 28 19 9 0 0 0 
(-) Reinvestimento 

Depreciação - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(+) Valor da frota 
-

379          38 
(+/-) ∆ Capital de giro - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
-

379 77 74 71 67 64 61 58 55 55 92             
TIR 12,4%           
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VIII.III. LOTE 03 – GUARÁ 

DRE   Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. 
R$ '000   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

              
Receita bruta  424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 
                        

(-) Impostos e deduções  -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 
% ROB  -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% 

              
Receita Líquida  395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 
Crescimento     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
              

Custos variáveis  -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119 -119 
% ROL  -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% 
Despesas operacionais  -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 
% ROL  -49% -49% -49% -49% -49% -49% -49% -49% -49% -49% 

              
EBITDA   84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 
% Margem EBITDA   21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 
              

Depreciação  -66 -57 -47 -38 -28 -19 -9 0 0 0 

% ROL  -16,8% 
-

14,4% -12,0% -9,6% -7,2% -4,8% -2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
IR e CS sobre o lucro  -8 -11 -15 -18 -21 -24 -28 -31 -31 -31 

% alíquota do IR  
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
-

34,0% 
              
Lucro líquido   16 22 29 35 41 47 54 60 60 60 
% Margem líquida   4,1% 5,6% 7,2% 8,8% 10,4% 12,0% 13,6% 15,2% 15,2% 15,2%             

Fluxo de Caixa 
Iníci

o Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. 
R$ '000 - 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Lucro Líquido - 16 22 29 35 41 47 54 60 60 60 

(+) D&A - 66 57 47 38 28 19 9 0 0 0 
(-) Reinvestimento 

Depreciação - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(+) Valor da frota -379          38 
(+/-) ∆ Capital de giro - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  -379 82 79 76 73 69 66 63 60 60 98             
TIR 14,4%           

VIII.IV. LOTE 04 – PALMEIRINHA 

DRE   Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. 
R$ '000   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

              
Receita bruta  1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 1.115 
                        

(-) Impostos e deduções  -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 
% ROB  -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% -7% 

              
Receita Líquida  1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 1.037 
Crescimento     0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
              

Custos variáveis  -462 -462 -462 -462 -462 -462 -462 -462 -462 -462 
% ROL  -45% -45% -45% -45% -45% -45% -45% -45% -45% -45% 
Despesas operacionais  -398 -398 -398 -398 -398 -398 -398 -398 -398 -398 
% ROL  -38% -38% -38% -38% -38% -38% -38% -38% -38% -38% 

              
EBITDA   177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 
% Margem EBITDA   17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% 
              

Depreciação  -139 -98 -56 -28 -14 0 0 -112 -209 -181 

% ROL  -13,4% -9,4% -5,4% -2,7% -1,3% 0,0% 0,0% -10,8% 
-

20,2% -17,5% 
              
EBIT   38 80 122 150 163 177 177 66 -32 -4 
% Margem EBITDA   3,7% 7,7% 11,7% 14,4% 15,8% 17,1% 17,1% 6,4% -3,1% -0,4% 
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Receita financeira  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 
% ROL  1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

              
EBT   57 98 140 168 182 196 196 84 -13 15 
% Margem EBT   5% 9% 14% 16% 18% 19% 19% 8% -1% 1% 
              
IR e CS sobre o lucro  -19 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -29 0 -5 

% alíquota do IR  
-

34,0% 
-

33,2% 
-

23,3% 
-

19,4% 
-

17,9% 
-

16,7% 
-

16,7% 
-

34,0% 0,0% 
-

34,0% 
              
Lucro líquido   37 66 108 135 149 163 163 56 -13 10 
% Margem líquida   3,6% 6,3% 10,4% 13,1% 14,4% 15,8% 15,8% 5,4% -1,3% 0,9%             
Fluxo de Caixa   Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. 
R$ '000   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Lucro Líquido   37 66 108 135 149 163 163 56 -13 10 

(+) D&A   139 98 56 28 14 0 0 112 209 181 
(-) Reinvestimento 

Depreciação  0 0 0 0 0 0 0 -558 -558 0 
(+) Valor da frota           927 
(+/-) ∆ Capital de giro  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investimento inicial -906 177 163 163 163 163 163 163 -390 -362 1.118             
TIR 9,9%           
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ANEXO IX. MODELOS DE DECLARAÇÕES 

IX.I. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS TERMOS DO EDITAL 

 MODELO DE DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL  

 

 

(DEVERÁ SER REDIGIDA EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DA EMPRESA) 

 

 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada 

na ................................ DECLARA, para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA 

N.°XXXX promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, e sob as penas da 

que recebemos a documentação e temos pleno conhecimento das informações e dos 

serviços a serem executados citados no Termo de Referência, do local de execução dos 

serviços, e que nos sujeitamos a todas as condições estabelecidas. 

E por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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IX.II. DECLARAÇÃO DA PROPONENTE EM PAPEL TIMBRADO, 

DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E IDONEIDADE 

MODELO DE DECLARAÇÃO FATO IMPEDITIVO E IDONEIDADE 

 

 

(DEVERÁ SER REDIGIDA EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DA EMPRESA) 

 

 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada 

na ................................ DECLARA, para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA 

N.°XXXX promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, e sob as penas da 

lei, que, que não possui qualquer FATO IMPEDITIVO e que NÃO foi considerada 

INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, 

IV, da Lei de Licitações. 

 

E por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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IX.III. DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 

DEZOITO ANOS CUMPRIMENTO INC. XXXIII DO ART. 7º DA 

CF/88 

MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF/88 

 

(DEVERÁ SER REDIGIDA EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DA EMPRESA) 

 

 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada 

na ................................ DECLARA, para fins de participação na licitação CONCORRÊNCIA 

N.°XXXX promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, e sob as penas da 

lei, que, em cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal 

combinado ao inciso V do artigo 27 da lei n.º 8.666/93 e suas alterações, não possuímos 

em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos. 

 

E por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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IX.IV. DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VISITA TÉCNICA  

 

 

(DEVERÁ SER REDIGIDA EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DA EMPRESA) 

 

 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., 

localizada na ................................ DECLARA, para fins de participação na licitação 

CONCORRÊNCIA N.°XXXX promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, e 

sob as penas da lei, que não realizou visita técnica, mas que conhece as condições dos 

locais em que serão realizados os serviços, bem como todas as suas peculiaridades, 

tendo conhecimento, portanto, das condições atuais para prestação de serviços e que 

assume a responsabilidade por eventual erro em sua proposta decorrente da falta de 

visita ao local. 

E por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa 
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IX.V. TERMO DE COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE 

FROTA  

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE FROTA 

 

 

(DEVERÁ SER REDIGIDA EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DA EMPRESA) 

 

 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., 

localizada na ................................ DECLARA, e se COMPROMETE para fins de 

participação na licitação CONCORRÊNCIA N.°XXXX promovida pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, e sob as penas da lei, que empresa disporá da FROTA 

MÍNIMA exigida para o LOTE ____________ necessária para a execução dos serviços 

caso vencedora do Certame.  

E por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa 
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IX.VI. TERMO DE COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE 

GARAGENS E INSTALAÇÕES 

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE GARAGENS 

E INSTALAÇÕES 

 

 

(DEVERÁ SER REDIGIDA EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DA EMPRESA) 

 

 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., 

localizada na ................................ DECLARA, e se COMPROMETE para fins de 

participação na licitação CONCORRÊNCIA N.°XXXX promovida pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, e sob as penas da lei, que empresa disporá de GARAGENS 

e INSTALACOES exigidas para a operação do LOTE ____________ necessária para a 

execução dos serviços caso vencedora do Certame.  

E por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa 
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IX.VII. TERMO DE COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DO 

SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE 

BILHETAGEM ELETRÔNICA 

 

 

(DEVERÁ SER REDIGIDA EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DA EMPRESA) 

 

 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., 

localizada na ................................ DECLARA, e se COMPROMETE para fins de 

participação na licitação CONCORRÊNCIA N.°XXXX promovida pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, e sob as penas da lei, que empresa disporá de SISTEMA 

DE BILHETAGEM ELETRÔNICOA na forma exigida no Termo de Referência e Edital para a 

operação do LOTE ____________ necessária para a execução dos serviços caso 

vencedora do Certame.  

E por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa 
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IX.VIII. TERMO DE REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

MODELO DE REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

 

(DEVERÁ SER REDIGIDA EM PAPEL TIMBRADO OU CARIMBO DA EMPRESA) 

 

 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada 

na ................................ CREDENCIA, DELEGA E CONFERE PODERES poderes ao(à) 

Senhor(a) ___________________(nome e qualificação) para praticar todos os atos 

necessários para representar a Empresa (ou consórcio) 

_________________________________(razão social da empresa ou nome do 

consórcio) no Processo Licitatório Concorrência nº. _________, aberto e conduzido pela 

Prefeitura Municipal de Guarapuava, destinado à concessão de serviço público de 

transporte coletivo distrital de passageiros, podendo deliberar sobre qualquer assunto 

que se apresente durante a licitação, inclusive interpor recursos ou renunciar ao direito 

de interpô-los.  

E por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa 
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ANEXO X. MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

Arquivo em documento separado em virtude do tamanho, com nome ANEXO_X 

_CONTRATO_CONCESSAO. 
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ANEXO XI. MANUAL PLANILHA GEIPOT 

XI.I. NOTAS EXPLICATIVAS 

Em arquivo separado, com nome ANEXO XI.I. 

XI.II. FATORES DE UTILIZAÇÃO 

Em arquivo separado, com nome ANEXO XI.II. 

XI.III. ENCARGOS SOCIAIS 

Em arquivo separado, com nome ANEXO XI.III. 
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ANEXO XII. PLANILHA DE CÁLCULO MODELO 

1. Para todos os lotes é fixada uma tarifa mínima de R$1,00, com arredondamento 

para cima, de R$0,05 em R$0,05. Tendo em vista a segmentação da Linha, casos em 

que a tarifa resulte em valor superior ao custo da prestação do serviço de transporte 

público de passageiros para determinado trajeto, em virtude do arredondamento, 

o superávit, ou seja, a receita adicional resultante deverá ser revertida para o 

próprio custeio da linha em operação para suplementar período tarifário deficitário 

no sistema de transporte distrital de passageiros no futuro, ou utilizado para em 

ações em benefício do usuário. 

2. Com o objetivo de evitar uso indevido das linhas de transporte distrital, e 

concorrência com o sistema de transporte público urbano, deslocamentos que se 

iniciem e finalizem dentro do perímetro urbano terão a tarifa equiparada à tarifa do 

sistema urbano acrescida de 50%. Nestes casos em que a tarifa resulte em valor 

superior ao custo da prestação do serviço de transporte público de passageiros para 

determinado trajeto, o superávit, ou seja, a receita adicional resultante deverá ser 

revertida para o próprio custeio da linha em operação para suplementar período 

tarifário deficitário no sistema de transporte distrital de passageiros no futuro, ou 

utilizado para em ações em benefício do usuário. 

XII.I. LOTE 01 – ENTRE RIOS 

Em arquivo separado, em formato .xlsx, com nome ANEXO XII.I - Lote 1 - Entre 

Rios. 

XII.II. LOTE 02 – GUAIRACÁ 

Em arquivo separado, em formato .xlsx, com nome ANEXO XII.II - Lote 2 - 

Guairacá. 
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XII.III. LOTE 03 – GUARÁ 

Em arquivo separado, em formato .xlsx, com nome ANEXO XII.III - Lote 3 - Guará. 

XII.IV. LOTE 04 – PALMEIRINHA  

Em arquivo separado, em formato .xlsx, com nome ANEXO XII.IV - Lote 4 - 

Palmeirinha. 
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