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RESENHA 
 

O contrato de operação do transporte urbano em Anápolis findou em dezembro de 
2008. O juiz determinou ao órgão gestor a elaboração do edital de licitação. Embora 
sem pessoal capacitado e sem conhecimento dos dados do sistema, o órgão buscou 
ajuda de uma consultoria. O edital deveria apresentar melhorias e atender a exigência 
do Ministério Público de liberar o prédio tombado da Estação Ferroviária, local onde se 
encontra o Terminal Urbano.   
  
PALAVRAS-CHAVE 
 
Transporte urbano, edital de licitação, sistema de transporte, terminal urbano. 
 
INTRODUÇÃO  
 

Anápolis é uma cidade do interior do estado de Goiás, com 334.613 habitantes 
segundo o censo do IBGE (2010). Em 1953, através da lei nº 11 foi proposto o início 
da operação do transporte coletivo. A empresa que iniciou os serviços foi vendida e há 
40 anos este transporte é operado pela empresa compradora. Durante todos estes 
anos a criação de novas linhas, as alterações de itinerário e o aumento do número de 
veículos, estiveram a cargo da própria empresa operadora.  
O contrato operacional chegou ao final em dezembro de 2008, embora o mesmo 
apresentasse uma possibilidade de prorrogação, por determinação judicial, o órgão 
gestor foi determinado a realizar a licitação. 
Como o transporte público de Anápolis sempre esteve a cargo da própria empresa 
operadora, o órgão gestor não possuía os dados operacionais do sistema. Para 
cumprir a determinação judicial a Companhia Municipal de Trânsito de Transportes de 
Anápolis – CMTT contratou uma consultoria especializada que deu início, aos estudos 
que culminaram na proposta de reestruturação da rede de transporte coletivo urbano 
de Anápolis, propondo a criação de novos serviços diretos, a implementação da 
integração temporal e a estruturação no órgão gestor de um departamento 
responsável pelo transporte urbano de Anápolis. 
Uma das grandes preocupações foi o fato de que o transporte público de Anápolis 
tinha uma grande aceitação por parte da população e a nova licitação não poderia 
causar uma queda nesta qualidade.  
Os estudos realizados deram ao órgão gestor o conhecimento de toda a rede de 
transporte, propiciando o início da efetiva gestão e criou da Diretoria de Transporte 
que assumiu definitivamente o papel de gestora. 
Este processo, no entanto, não foi uma tarefa fácil e rápida. Desde que foi publicado 
em agosto de 2010, o processo licitatório sofreu duas impugnações e está em sua 
terceira publicação. As indagações envolveram questões técnicas, a exemplo disto o 
fato da divisão dos serviços em apenas dois lotes operacionais, o fato dos lotes 
estarem divididos por veículos e ainda os valores de outorga.  
Na segunda publicação o questionamento foi acerca da não previsão de ressarcimento 
dos bens reversíveis a atual empresa operadora.  
Em relação à terceira publicação todos os envelopes já foram abertos, porém a 
diferença ofertada na outorga culminou em mais uma ação judicial. A empresa cuja 
outorga foi inferior alegou que o alto valor ofertado torna a proposta inexeqüível.  
Um dos aspectos mais marcantes e interessantes deste processo, porém é o fato de 
que os serviços novos propostos e a integração temporal devem auxiliar na redução 

mailto:fermendonca@terra.com.br
mailto:fermendonca@anapolis.go.gov.br


do número de passageiros dentro do terminal urbano. Este fato segue o proposito, por 
determinação judicial, da redução da área ocupada pelo terminal urbano, e 
conseqüente liberação da fachada do principal Patrimônio Histórico da cidade, a 
Estação Ferroviária. 
O terminal de Anápolis está situado junto à antiga Estação Ferroviária, imagem em 
destaque, Patrimônio Histórico tombando pelo IPHAM através da Lei Municipal nº 
1824/1991. A exigência é que parte do terminal seja suprimida visando à liberação da 
fachada principal da estação ferroviária. 
Estas e outras questões foram os principais fatos que nortearam a elaboração do 
edital de licitação do transporte coletivo urbano de Anápolis. Um desafio ao Poder 
Público que busca não alterar a qualidade de um transporte público que conta hoje 
com 60% de aprovação da população, segundo pesquisa de opinião realizada em 
2009, juntamente com a pesquisa O/D feita no terminal urbano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Foto 1 – Estação Ferroviária em destaque 
 
HISTÓRICO 
 
O serviço de transporte coletivo de Anápolis foi instituído através de licitação. A Lei 
Municipal nº 11, de 20 de junho de 1953, representou o primeiro edital de licitação e 
autorizava a operação do transporte coletivo urbano através de um contrato de 
concessão com validade de cinco anos, com direito a renovação por mais 5 anos. A 
instituição dos serviços se deu em 1956.  
O contrato operacional, durante muitos, passou pelas renovações obedecendo aos 
prazos fixados em lei, ou seja, de 5 em 5 anos: 1960, 1965, 1970, 1976 (retroativo a 
1975), 1982 (retroativo a 1980), e 1985. 
Em 1960, no ato de renovação do contrato, uma nova empresa passa a operar o 
transporte juntamente com a primeira operadora. Em 1963, a operação passa a ser 
novamente realizada por uma única empresa, empresa esta que opera o transporte 
urbano até os dias de hoje.   
A princípio os veículos que operavam o transporte coletivo partiam da praça central da 
cidade, a Praça Bom Jesus. O itinerário e o número de viagens eram previstos no 
contrato, sempre com corridas ininterruptas das 6 horas da manhã até as 23 horas. As 
alterações de itinerários, acréscimo de linhas e aumento do número de veículos 
ocorriam mediante as necessidades de ampliação que eram averiguadas a cada 
renovação de contrato.  
A título de incentivo à empresa operadora tinha isenção de todos os impostos 
municipais. Em contra partida a empresa fazia a manutenção das ruas por onde 
trafegavam os veículos do transporte. Em 1967 a Prefeitura Municipal de Anápolis 



passa a beneficiar a operadora com um subsídio mensal.  
As tarifas tinham valores diferenciados de acordo com as distâncias. Aos estudantes, 
operários e funcionários municipais era concedido um desconto de 50%. Em 1970 as 
tarifas foram unificadas e os estudantes, operários e funcionários públicos perderam o 
desconto. Em 1970 também, foi criado o serviço de linhas especiais em dias especiais, 
como por exemplo, as linhas para o estádio em dias de jogos.  
Em 1976 era 28 o número de veículos que operavam o transporte. Neste ano passa a 
ser de responsabilidade da prefeitura municipal a manutenção das vias por onde 
circula o transporte coletivo urbano. Outra mudança ocorrida foi a transferência do 
ponto de partida dos veículos do transporte para a Praça Americano de Brasil, local 
onde ainda hoje funciona o único terminal de transporte coletivo urbano da cidade. O 
número de veículos que operava o transporte coletivo crescia rapidamente e na 
renovação do contrato em 1982 já eram de 44, e em 1985 passam para 70 veículos. 
Paralelamente aos acontecimentos da cidade de Anápolis, no dia 05 outubro de 1988, 
no Brasil, era promulgada pela Assembléia Nacional Constituinte a nova Constituição 
Brasileira.  
Em seu art. 175, parágrafo único a Constituição Brasileira reza: “incumbe ao poder 
público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a exploração de serviços públicos”.  
A renovação do contrato de concessão deveria acontecer em 1990, no entanto, em 03 
de dezembro de l988, através da lei nº 1.628 de 1º de dezembro de 1988, o então 
prefeito, altera o art. 3º da lei nº 11 de 1953, cuja redação era “o prazo da concessão 
do serviço, que não poderá exceder de 5 anos...”  para a seguinte redação “... do 
serviço que não poderá exceder a 20 anos, findo os quais o município poderá reformá-
lo”. Cinco dias após a alteração da lei, o Município de Anápolis renovou o contrato de 
concessão com a operadora. 
Em dezembro de 2008, exatos vinte anos após a renovação do contrato operacional 
do transporte, a Prefeitura Municipal de Anápolis, apoiada por decisão judicial da início 
aos estudos para elaboração o edital de licitação do transporte coletivo urbano. A 
empresa operadora não aceitando a decisão recorre ao tribunal de justiça, solicitando 
o ressarcimento dos investimentos realizados no sistema e prorrogação do prazo da 
concessão. O Ministério Público apoiado pelo judiciário, fazendo prevalecer a 
aplicação estrita da legalidade (Machado, 2009), por entendimento contrário à 
empresa operadora, exige que a licitação do transporte coletivo seja realizada num 
prazo de seis meses.  
Di Pietro (1997) afirma “... a constituição exige que um serviço público seja prestado 
diretamente ou mediante concessão...”, caso isto não aconteça, ”além de haver ofensa 
à Constituição, está tirando da administração aquelas prerrogativas de que só é 
detentor o poder concedente, pela via contratual. Este entendimento se reforça pelo 
fato da atual Constituição, no art. 175, parágrafo único, inciso I, deixar claro que a 
concessão tem de ser feita por contrato(...)” 
A lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, estabelece obrigatoriedade e as condições 
para concessão dos serviços públicos, inclusive de transportes, complementada pela 
Lei nº 9.074 de 7 de julho de 1995, que trata das prorrogações desses contatos. 
A CMTT considerou o prazo exíguo para elaboração dos estudos e solicitou da justiça 
um prazo maior. A solicitação foi atendida pela justiça que concedeu à CMTT o prazo 
necessário para proceder os estudos relativos à elaboração do edital de licitação. 
 
DIAGNÓSTICO: OBTENÇÃO DE DADOS DO SISTEMA 
 
A CMTT – Companhia Municipal de Trânsito e Transporte é uma autarquia. Foi criada 
através da lei complementar nº 60 de 27 de junho de 2003 e alterada pela lei 
complementar n°159 de 06 de novembro de 2007 com a finalidade de planejar, 
organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços 
públicos relativos ao transporte coletivo e individual de passageiros, tráfego, trânsito e 



sistema viário.  
Mesmo com todas as prerrogativas de gestão do transporte, asseguradas por uma lei 
municipal, essa gestão nunca foi efetivamente realizada pelo órgão, ficando este papel 
a encargo da própria empresa operadora, portanto a CMTT não detinha os dados 
relativos ao sistema de transporte. 
Em virtude da inexistência de dados, os estudos foram iniciados a partir da releitura da 
documentação existente no processo que instituiu a comissão para realização da 
licitação, em 2008. O documento em questão trazia cópia da lei n°11/1953, que deu 
origem ao primeiro processo licitatório, até a finalização do contrato de concessão. 
A segunda fonte para a obtenção de dados foram às informações operacionais 
cedidas pela própria empresa operadora. A relação estreita entre poder público e 
operador privado (Vasconcelos, 2005) produziu efeitos adversos, delegando à 
operadora uma forte participação ao processo de compreensão e seção de dados. O 
sistema é operado através de bilhetagem eletrônica, assim todos os dados do sistema 
são transmitidos pelos próprios veículos a uma central de captação de dados na 
entrada do terminal urbano - TU. 
Segundo Germano Travassos (2009), consultor em transporte, o processo licitatório 
para contração de empresas para operar o transporte público de passageiros, deve ter 
por objetivo atender não apenas a constituição brasileira, mas acima de tudo a busca 
da melhor qualidade dos serviços, a um custo mais acessível para os segmentos mais 
necessitados da população. Portanto o ponto de partida para o desenvolvimento dos 
estudos da rede foi o diagnóstico do sistema de transporte a partir elaboração e 
posterior avaliação da Planilha Tarifária. 
A título de aferir os dados fornecidos pela operadora e compreender melhor o sistema 
operacional a terceira fonte para obtenção de dados foi a realização de pesquisas. 
Três foram as pesquisas realizadas: Origem e Destino – O/D de terminal, Contagem 
de Embarques e Pesquisa de Opinião. 
O objetivo primordial das pesquisas foi identificar os principais desejos de viagem e 
deslocamentos dos usuários do transporte coletivo, através da matriz Origem/Destino, 
elaborada com base nas informações fornecidas pelos usuários do TU e em pesquisa 
realizada para quantificar o total de passageiros que utilizam o terminal em um dia útil. 

 
PESQUISA ORIGEM / DESTINO: 
 
Ferraz (2001) considera que o principal objetivo da pesquisa Origem/Destino é a 
caracterização espacial das viagens. A pesquisa O/D foi realizada em todas as baias 
do TU, através de uma amostragem. Foram pesquisados apenas parte dos 
passageiros de uma viagem, portanto foi necessário fazer a expansão da amostra dos 
dados, utilizando-se para isso a base de dados obtida com a pesquisa de contagem de 
embarques.  
Em cada pesquisa OD realizada, foram identificados: 

  Objetivos da origem e destino da viagem (casa, escola, trabalho, etc) 

  Endereço do local de origem e destino da viagem (rua, bairro, ponto de referência) 

  Modo utilizado (ônibus, carro, etc.), ou tempo de caminhada para chegar ao TU; 

  Em qual linha o usuário irá embarcar naquele ponto (Terminal); 

  Modo utilizado (ônibus, carro, etc.), ou tempo de caminhada para completar a 
viagem do ponto de desembarque da linha que o usuário irá utilizar, até o seu destino 
final. 
Concluídos os levantamentos, os dados foram tabulados e transformados em uma 
matriz O/D. Para cada usuário entrevistado também foi anotado o horário da 
entrevista, a fim de permitir a expansão dos dados por faixa horária. 
A metodologia de obtenção da matriz Origem/Destino foi constituída das seguintes 
fases: 
a) cálculo do total de embarques no terminal em cada linha por faixa horária; 



b) cálculo do total de entrevistas O/D realizadas em cada linha por faixa horária; 
c) cálculo do fator de expansão das entrevistas, por linha, por faixa horária; 
d) cálculo da Matriz O/D. 
 
 
PESQUISA DE CONTAGEM DE EMBARQUES 
 
A pesquisa de Contagem de Embarques consistiu da anotação de todos os usuários 
que embarcaram no TU em cada viagem realizada pelas linhas do Sistema de 
Transporte. Pesquisadores foram posicionados em todas as baias do terminal, durante 
todo dia. 
Em cada baia do TU foram anotados os seguintes dados: 

 o número da linha em que os usuários estavam embarcando; 

 a hora de saída de cada viagem; 

 o número do veículo; 

 a quantidade de passageiros que embarcaram no TU. 
De posse destes dados foi possível identificar o total de passageiros que embarcaram 
por linha do sistema, por faixa horária, fornecendo a base para a expansão das 
entrevistas da O/D. 
 
ZONEAMENTO DE TRÁFEGO 
 
Com o objetivo de codificar a pesquisa O/D foi necessário a identificação dos locais de 
origem e destino das viagens através dos endereços fornecidos pelos usuários 
entrevistados.  
Considera-se (Ferraz, 2001) que o primeiro passo para a realização da O/D seja a 
divisão da cidade em zonas ou o a adoção da mesma divisão zonal empregada pelo 
poder público no planejamento urbano. O Plano Diretor – PD de Anápolis não 
apresentava esta divisão para área urbana da cidade. Estabeleceu-se assim a área de 
estudo compreendida pela área urbana. 
Para a identificação desses locais, dividiu-se a área de estudo em 33 unidades 
chamadas de “Zonas de Tráfego”, através do agrupamento de bairros do município, 
respeitando os critérios de homogeneidade. São 32 zonas urbanas, internas ao 
município, e a zona 33 que representa as outras localidades próximas ao município de 
Anápolis, conforme figura 1. 
 
PESQUISA DE OPINIÃO 
 
A metodologia para realização da pesquisa consistiu na realização de entrevista com 
os usuários do sistema de transporte coletivo. As respostas fornecidas pelos 
entrevistados permitiram a obtenção de informações sobre dados pessoais, tais como: 
renda, idade e grau de escolaridade; freqüência de utilização e tipos de transporte 
adotados; avaliação do valor da tarifa cobrada, quantidade de veículos e outras 
características do sistema de transporte por ônibus, como o número de transbordos 
(transferências) do sistema. 
Os resultados da pesquisa mostraram que dentre as reclamações do sistema em 
primeiro lugar está o valor da tarifa. A população está relativamente satisfeita com os 
serviços prestados, mas reclamaram do tempo de espera nos pontos de embarque e 
desembarque, lotação no interior dos veículos e lugar reservado para os idosos.  
Acredita-se que os esforços feitos no sentido de promover a melhoria de alguns itens 
poderão contribuir significativamente para o aumento do grau de fidelização dos 
usuários ao sistema de transporte coletivo por ônibus, aumentando significativamente 
os índices gerais de avaliação por parte da população. 
 



 
                    Figura 1: Zonas de tráfego 
 

O SISTEMA ATUAL 
 
O sistema de transporte de Anápolis opera hoje com 127 linhas, incluindo as três 
linhas que compõem o esquema operacional de soltura da frota das garagens no 
período da manhã. São, portanto, 124 linhas regulares.  
A rede atual tem como principal característica o fato de cem por cento das linhas se 
dirigirem para o terminal central de Integração. Esta Integração traz uma grande 
vantagem para os usuários, pois permite a integração com todas as linhas 
possibilitando que os usuários façam qualquer deslocamento na cidade pagando 
apenas uma passagem. Permite, também, que este transbordo seja feito de forma 
confortável dentro do TU existente e com qualquer linha que atenda ao destino 
pretendido, aumentando as opções e com isso reduzindo o tempo de espera e o 
tempo total de deslocamento para uma parte dos usuários. No entanto esta 
configuração obriga todos os usuários a irem até o terminal ocasionando em alguns 
casos perda de tempo, visto que, às vezes, o usuário faz percursos “negativos” 
andando “para trás” no seu deslocamento. 
Do ponto de vista da cobertura espacial a rede atinge quase a totalidade dos bairros 
da cidade ficando fora apenas alguns condomínios de chácaras. Os principais bairros 

têm linhas diretas para o DAIA – Distrito Agroindustrial nos horários de pico 

proporcionando o acesso direto nestes horários sem passar pelo terminal. Fora da 
área central do município, o DAIA é o principal pólo de atração de viagens da cidade, 
representando cerca de 16% da demanda de transporte por ônibus. 
A seguir apresentam-se em forma de quadro os dados que representam o sistema de 
transporte coletivo urbano de Anápolis. Estes dados foram aferidos pelas pesquisas 
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que foram realizadas no sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Tabela 1: Dados do sistema 
 
PROPOSIÇÕES: DIRETRIZES DA NOVA REDE DE TRANSPORTE 
 
Para elaboração de uma rede de transporte (Vasconcelos, 2005) devem ser 
observadas as principais linhas a serem formadas, os tipos de veículos a serem 
utilizados, a freqüência a ser ofertada por estes veículos e acima de tudo as tarifas a 
serem cobradas.  
A nova rede de transporte coletivo por ônibus de Anápolis será implementada a partir 
de medidas de curto e médio prazo estabelecidas no edital de licitação buscando 
suprir as falhas existentes no serviço atual, melhorando a qualidade do serviço 
prestado.  
 
 
MEDIDAS DE CURTO PRAZO 
 

 Renovação da Frota e atendimento aos portadores de deficiência; 

 Integração Temporal – Bilhete Único; 

 Adequação dos Quadros de Horários - QH: (Dia Útil - DU, Sábado, Domingo); 

 Criação de 4 Serviços Diametrais entre os pólos principais de demanda; 

 Serviço Noturno: Sexta e Sábado. 

 
MEDIDAS DE MÉDIO PRAZO 
 

 Pesquisas Operacionais: Sobe/Desce, O/D embarcada. 

 Implantação de Corredor Exclusivo da Av. Brasil (Principal eixo de transporte); 

 Política Tarifária (adequação da metodologia de apuração do valor da tarifa). 

 
A LICITAÇÃO 
 
As licitações no Brasil estão obedecendo segundo Cordeiro (2008), aos critérios de 
julgamento definidos na lei nº 9.648, no seu artigo 15. 
I. o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; 

II. a maior oferta, nos casos do pagamento ao poder concedente pela outorga da 

concessão; 

Passageiro Total 2.153.362 
Passageiro Equivalente 1.825.212 

Número de 
Viagens 

DU 2.069 
SÁB 1.560 
DOM 1.237 

Quilometrag. 
Mensal 

Operacional 938.713 
Ociosa 46.936 
Total 985.649 

Frota 
Operacional 164 
Reserva 21 
Total 185 

IPK 2,18 
IPK equivalente 1,85 
PMM 6.010 

Pagamento 
Inteiro 81% 
Estudante 8% 
Gratuidade 11% 

 



III. a combinação, dois a dos critérios referidos nos itens I, II e VII; 

IV. a melhor proposta técnica com preço fixado em edital; 

V. a melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor de tarifa 

do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica; 

VI. a melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela 

outorga da concessão com o de melhor técnica; e 

a melhor oferta de pagamento pela outorga após a qualificação de propostas técnicas. 

A licitação do Sistema de Transporte Coletivo de Anápolis será julgada pelo critério do 
item VI: Melhor técnica e maior oferta de outorga e serão admitidas como concorrentes 
pessoas jurídicas isoladamente ou reunidas em forma de consórcio conforme 
estabelecido no inciso IV, do art. 33 da Lei 8.666/93, Lei das Licitações. O sistema 
será divido em dois lotes operacionais de serviços e veículos, como mostram as 
tabelas abaixo e cada concorrente poderá participar ao mesmo tempo dos dois lotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2: Dados lote 1                                      Tabela 3: Dados lote 2 
  
O prazo da concessão será de 15 (quinze) anos, a contar da data do início de 
operação, renovável por igual período. A meta da concessão é a prestação eficiente 
dos serviços, garantida a racionalização e reestruturação da rede existente quando 
estudos comprovarem a sua necessidade. 
A outorga dos serviços será subdividida em duas parcelas. A parcela “A” 
corresponderá ao valor de 1% (um por cento) sobre a receita operacional bruta a título 
de Parcela do Poder Concedente. A parcela “B” será o valor pela outorga da 
concessão, proposto pela licitante, a ser paga em doze parcelas iguais, sendo a 
primeira efetuada na assinatura do contrato e as demais a cada 30 dias subseqüentes 
à primeira. 
A concessionária vencedora do certame se comprometerá ainda a implantação de até 
24 abrigos em pontos de parada por ano, nos prazos, condições e locais indicados 
pela CMTT, ficando a cargo das empresas operadoras a conservação e manutenção 
dos abrigos, durante o período de vigência do contrato. 
O julgamento das propostas técnicas apresentada pelas concorrentes será por meio 
de atribuição de pontos a critérios objetivos. A Nota da Proposta Técnica (NPT) terá 
um valor máximo de 2200 (dois mil e duzentos) pontos e será calculada através da 
totalização de notas parciais em conformidade com a equação: 
 
NPT = NCap+NSau+NSisInf+NPIOp+NIdMéd+NInTec+NApPes+NBE+NPre Amb 
 
Onde: 
NPT = Nota da Proposta Técnica 
NCap = Programas Regulares de Treinamento e Capacitação 
NSau = Serviço de Atendimento ao Usuário 

Passageiro Total 969.013 

Passageiro Equivalente 821.345 

Quilometrag. 
Mensal 

Operacional 422.421 

Ociosa 21.121 

Total 443.542 

Frota 

Operacional 78 

Reserva 8 

Total 86 

 

Passageiro Total 1.184.349 

Passageiro Equivalente 1.003.867 

Quilometrag. 
Mensal 

Operacional 516.292 

Ociosa 25.815 

Total 542.107 

Frota 

Operacional 95 

Reserva 9 

Total 104 

 



NSisInf = Uso de Sistemas Informatizados 
NPIOp = Prazo para Início da Operação 
NIdMéd = Idade Média da Frota Futura 
NInTec = Inovação Tecnológica 
NApPes = Aproveitamento do Pessoal Operacional 
NBE= Experiência em Bilhetagem Eletrônica e/ou Integração Temporal 
NPre Amb = Programas de Preservação Ambiental  
 
À proposta comercial serão atribuídos 2.200 pontos para o concorrente que oferecer o 
maior valor ofertado pela outorga da concessão. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A implantação das metas deverá seguir um cronograma rigoroso para que os impactos 
econômicos resultantes das propostas sejam distribuídos de maneira uniforme e não 
provoquem grandes alterações na tarifa.  
A 1ª etapa será implantada em 180 dias após a assinatura do contrato. Corresponderá 
a inserção de 20 veículos acessíveis, ou seja, adaptados para o transporte de 
deficientes físicos segundo a legislação vigente no país. Leis 10.048/00 e 10.098/00, 
regulamentadas pelo decreto nº 5.296/04, NBR – 14.022 e normas técnicas do 
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e Normalização e resoluções do 
CONMETRO – Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial. 
A 2ª etapa que deverá ocorrer 120 dias após a primeira etapa com a implantação dos 
serviços diametrais, os novos quadros de horário e a integração temporal. 
A 3ª etapa que corresponderá a implantação do serviço noturno deverá ocorrer 60 dias 
após a implantação da 2ª etapa.  
A 4ª etapa que deverá ocorrer 540 dias após a assinatura do contrato será a 
efetivação das pesquisas operacionais previstas.  
A tarifa hoje em Anápolis é de R$2,30 (dois reais e trinta centavos). A tabela a seguir 
mostra os impactos econômicos dos benefícios a serem implantados. 

              

Item Impacto 
Custo 

Passageiro 
(R$) 

Incremento 
(R$) 

Custo 
Acumulado 

(R$) 

Acessib. e Renov. Frota 1,32% 2,0307 0,0307 2,0307 
Integração Temporal 0% 2,30 0 2,0307 

Corujão 0,30% 2,007 0,007 2,0377 
Linhas diretas 2,45% 2,056 0,056 2,0937 

Adequação Q.H. 1,72% 2,0395 0,0395 2,1332 
    Tabela 4: Impactos Econômicos 

 
Como todo projeto de transporte, (Ferraz, 2001), este projeto certamente apresentará 
aspectos negativos e positivos sendo que parte destes impactos pode ser avaliado em 
valores monetários e outros não. A preocupação primordial é que os impactos 
monetários não incidam todos ao mesmo tempo sobre a tarifa. O cronograma e 
implantação de cada uma das etapas foram criteriosamente avaliados e distribuídos 
conforme o cronograma de etapas apresentado.  
Acredita-se também que com a implementação da integração temporal e a criação dos 
serviços diretos são propiciar a redução do número de passageiros dentro do TU. 
Desta forma a determinação do Ministério Público poderá ser cumprida, ou seja, a 
retirada de parte TU para liberação do prédio da Estação Ferroviária. Estas duas 
ações representarão a melhoria da qualidade, já que a integração temporal permite a 
integração em qualquer ponto da cidade, o que significaria a redução dos percursos 
negativos e também a redução do tempo gasto nas viagens. 



O desafio, no entanto, é concluir a licitação para que se possa ver o resultado. Os 
estudos realizados traduzem benefícios, mas estes só poderão ser comprovados 
quando da realização da nova operação. Em situações como esta, o poder público, se 
torna impotente, já que a conclusão dos fatos independe de uma ação direta dele.  
A medida que o tempo vai passando outras variáveis vão surgindo, por ser o 
transporte muito dinâmico e uma necessidade premente da população. As atuais 
manifestações trouxeram à pauta a questão do passe livre estudantil. Esta é uma 
variável não prevista neste estudo, assim como não foram previstas as desonerações 
anunciadas pelo governo federal e os subsídios por parte dos governos estadual e 
municipal.  
   
 
BIBLIOGRAFIA 
 
ABNT (1994) NBR 9050 – Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências a 
Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos. Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, Rio de Janeiro. 
ABNT (1997a) NBR 14021 – Transporte - Acessibilidade à Pessoa Portadora de 
Deficiência em trens metropolitanos. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio 
de Janeiro. 
ABNT (1997b) NBR 14022 – Transporte - Acessibilidade à Pessoa Portadora de 
Deficiência em ônibus e trolebus, para atendimento urbano e intermunicipal. 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro. 
Associação Nacional de Transportes Públicos, São Paulo.  
BRASIL, Decreto nº 5.296 de 02 dezembro de 2004. 
BRASIL, Constituição, 1988.  
BRASIL, Lei 8.666 de 13de de fevereiro de 1995 e Lei 8.987 de 21 de junho de 1993. 
BRASIL, Lei 9.648 de 14 de dezembro de 1995. 
BRASIL, Lei 10.048 de 08 de novembro de 2000 e Lei 10.098 de 19 de dezembro de 
2000. 
Cordeiro, Dirac Cordeiro; Cordeiro Gauss. (2008) Modelo de licitação utilizando a 
combinação outorga e tarifa. Ferraz, A. C. P..; Torres, I. G. E. (2001) Transporte 
Público Urbano. RiMa, São Carlos 
GEIPOT. http.www.geipot.org.b/estudos_realizados/catilha01/tarifa.xls. Acesso em 
05/06/2009  
IBGE. Cidades@ - Informações Estatísticas (2010) 
http.www.ibge.gov.br/cidadesat/Acesso em 10/06/2009 
Machado, Cristiano Antônio Moraes. (2006) Delegação do transporte coletivo sem 
licitação, aplicação dos princípios da legalidade e da razoabilidade. Revista dos 
Transportes Públicos, nº 112, pág. 25 a 41. ANTP –Di 
Pietro, Maria Sylvia Zanella. (1997) Parcerias na administração pública. 2ª.Ed. Atlas. 
São Paulo 
Revista dos Transportes Públicos, nº 117, pág. 83 a 92. ANTP – Associação Nacional 
de Transportes Públicos, SãoPaulo.   
Travassos, Germano. (2009) Alternativas de Licitação e contratação no Transporte 
público por ônibus: a contestabilidade nem sempre aumenta a produtividade e a 
qualidade do serviço.Revista dos Transportes Públicos, nº 121, pág. 19 a 28. ANTP – 
Associação Nacional de  
Vieira, S. (1991) Como Escrever uma Tese. Livraria Pioneira Editora, São Paulo..   
 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/

