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Ponto de Parada

▪ Primeiro contato do usuário com o Sistema de 
Transporte Público coletivo.

▪ Hoje: 

▪ Há falta de padronização dos abrigos de ônibus; 

▪ Os usuários e operadores têm dificuldades para 
identificação dos pontos de parada;

▪ Alto custo de manutenção preventiva e corretiva dos 
abrigos e pontos de parada existentes. 



Concessão de Abrigos

▪ Ação Estratégica, que juntamente com outras 
medidas, visa: 

▪ Melhoria da qualidade de serviços do Sistema de 
Transporte Público Coletivo; 

▪ Incentivo ao uso do transporte coletivo em detrimento ao 
transporte motorizado individual; 

▪ A requalificação das estruturas de mobilidade que 
integram a paisagem urbana do município; 

▪ A modernização e padronização (arquitetônica, funcional e 
visual) dos abrigos de ônibus.  



Padronização

Atual Novos Abrigos 



Escopo da Concessão

▪ O contrato de concessão prevê: 

▪ O fornecimento, implantação, remoção, reposição, 
remanejamento, manutenção, conservação e limpeza de 
894 novos abrigos de ônibus; 

▪ Os novos abrigos terão o padrão visual dos instalados na 
Av. Francisco Glicério; 

▪ Os abrigos serão cobertos, iluminados, com assentos 
individuais e espaço para cadeirante e tomada USB; 

▪ Prazo de implantação: até 6m (carência) + 48m = 54 
meses.  

▪ Exclusividade por 20 anos na exploração dos 
espaços publicitários junto aos abrigos. 



Área da Concessão

▪ 5 km de raio no entorno 
da região central.

▪ Todos os corredores 
estruturantes de 
transporte.



Remuneração da Concessionária

▪ A receita da Concessionária será proveniente da 
exploração publicitária nos abrigos (MUPI).

Imagens meramente ilustrativas.

Painel IntegradoPainel MUPI



Cronograma de Implantação



Avaliação da Concessão

▪ Através de Indicadores de Nível de Serviço: 

▪ Indicadores de Produtividade da implantação: apuram a 
capacidade de implantação da CONCESSIONÁRIA ao longo 
do prazo; 

▪ Indicadores de Manutenção: apuram o desempenho das 
manutenções previstas ao longo da vigência da 
CONCESSÃO. 

▪ A violação dos Níveis de Serviços estabelecidos 

implicará em penalidades. 



▪ A Concessão propiciará: 

▪ Investimentos em implantação e manutenção de R$ 27,3 
milhões ao longo da concessão;

▪ Geração de cerca de 30 novos postos de trabalho; 

▪ Pagamento de outorga mensal de 6% da receita bruta
    auferida com exploração publicitária;

▪ Economia de R$ 1,5 milhão/ano com manutenção (EMDEC); 

▪ Reaproveitamento de 460 abrigos metálicos que, após 
recuperados, serão reinstalados pela EMDEC em outros 
locais. 

Benefícios da Concessão



Processo de Licitação

▪ Realizada licitação por Concorrência Pública;

▪ Critério de Julgamento: maior valor (outorga inicial);

▪ Participantes: 3 empresas interessadas;

▪ Empresa vencedora: 

▪ Verssat Indústria e Construção Ltda;

▪ Oferta no valor de R$ 2,5 milhões;

▪ Proposta 5x maior que a outorga mínima prevista.
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