
                                               ATO PRÉVIO 

 

Pelo presente, fica revogado o aviso publicado referentes à conveniência da 
permissão e justificativa de Outorga de permissão nos dias 28 de julho de 2020 
nos jornais da Famurs e Procergs e em 29 de julho de 2020 no Diário Oficial da 
União. 

Desse modo, em cumprimento ao Art. 5° da Lei 8.987/1995, a Secretaria 

Municipal de Segurança e Trânsito, vem, através do presente, PUBLICAR ATO 

PRÉVIO, a fim de dar início ao processo licitatório do Sistema Público de Transporte 

Coletivo Urbano de Passageiros de Sapucaia do Sul. 

 

A prestação do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano norteia-se 

pelo disposto no inc. V do art. 30 da Constituição Federal, o qual estabelece que 

cabe ao Poder Público organizá-lo e prestá-lo diretamente, ou de forma indireta 

mediante delegação a terceiros, sob regime de concessão ou permissão, assim, o 

município de Sapucaia do Sul optou pela delegação a terceiros considerando as 

seguintes razões: 

 

Considerando os artigos 30, inciso V e artigo 37, caput, da Constituição 

Federal e o artigo 5º da Lei Federal de Concessões, nº Lei 8.987/95, e, que há 

vários anos a prestação do serviço regular de transporte coletivo urbano de 

passageiros de Sapucaia do Sul é outorgado a pessoas jurídicas de direito privado, 

de modo que o município nunca exerceu a prestação de serviços de forma direta, 

seja pela falta de disponibilidade financeira, seja pela falta de estrutura necessária 

de instalações, veículos e tecnologia à adequada prestação de serviços aos 

usuários, o município, optou pela delegação dos serviços de transporte coletivo 

urbano de passageiros a terceiros interessados mediante processo licitatório nos 

termos da legislação vigente. 

 

As alterações no Sistema Público de Transporte Coletivo Urbano de 

Passageiros se justificam com o viés de modernizar e qualificar a prestação de 

serviços, bem como, otimizando receitas e despesas, reduzindo o valor da tarifa, 

assegurando o transporte dos usuários com mais qualidade, acesso a informações, 

transparência e qualidade.  

 

Considerando tais justificativas o Município de Sapucaia do Sul publica ATO 

PRÉVIO de aviso de publicação de Edital de Concorrência Pública para contratação 

de empresas pelo critério de julgamento da Melhor Proposta Técnica com Preço 

Fixado no Edital, por lotes, individualmente, conforme previsão legal do artigo 15, 

inciso IV da Lei 8987/95 de acordo com o Termo de Referência e seus anexos. 
 

O Preço da Tarifa Fixado no Edital é de R$ 3,70 (três reais e setenta 

centavos). 
 



O Objetivo Específico é a contratação de 05 (cinco) empresas para operar o 

Sistema Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Sapucaia do Sul, 

através da Outorga de 05 (cinco) Permissões de Serviços Públicos, cujas 

contratadas serão responsáveis pela exploração e operação de 21 linhas do 

transporte público municipal de forma consorciada. 

 

A área de exploração é todo o perímetro do Município de Sapucaia do Sul. 

 

O prazo das Permissões será de 10 (dez) anos, prorrogáveis por igual 

período, ou seja, 10 (dez) anos, desde que o desempenho na prestação dos 

serviços esteja adequado e em conformidade e seja devidamente justificada, 

sendo renovadas as metas, investimentos e as obrigações apresentadas na 

proposta técnica para início da operação. 

 

 

 

ARNO LEONHARDT 
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


