Prefeitura Municipal de Itapoá/SC
ATUALIZAÇÃO DOS ESTUDOS FINANCEIROS E EDITAL ANO 2018
Concorrência Pública nº 01/2016 – Processo nº22/2016 - OBJETO: CONCESSÃO PARA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS E PÚBLICO
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ.

Os estudos financeiros haviam sido desenvolvidos com a data-base de novembro de 2015,
sendo necessário atualizar todos os valores para março de 2018.
As atualizações foram realizadas da seguinte forma:







Combustível: utilizado o valor do diesel S10 para a cidade de Joinville, conforme ANP
(mesmo parâmetro da fórmula de reajuste).
Salários e benefícios: de acordo com a convenção coletiva vigente em março de 2018
(mesmo parâmetro da fórmula de reajuste).
Preço do veículo: de acordo com a variação mensurada pela FGV para o Índice de
Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças – coluna 36 (mesmo
parâmetro da fórmula de reajuste) – 114,28%.
Aquisição de equipamentos de bilhetagem: valores de mercado, abaixo do cotado em
2015.
Demais itens: de acordo com a variação do IGP-DI (mesmo parâmetro da fórmula de
reajuste) – 108,60%

Passageiros transportados em 2017: 230.328
Estudantes equivalentes transportados: 371.475
TIR estudada: anteriormente a TIR definida para estabelecer a tarifa máxima de remuneração
foi de 10%, no atual momento as licitações de transporte público estão utilizando a TIR de
9,85% (ex: prefeitura do município de SP), sendo esta a TIR definida neste momento para o
cálculo da tarifa máxima.
Tarifa do usuário atual: R$ 4,00
Tarifa máxima de remuneração: R$ 7,15.
Atualização no edital
Diversos itens do edital e anexos: alteração das citações da data-base de “novembro de 2015”
para “março de 2018”.
Quadro de definições – alteração do prazo da Operação Transitória (compatibilização com o
restante do edital), de 90 para 180 dias.
Item 1.2, XXXIII – correção da indicação “ao CONCEDENTE” para “à CONCESSIONÁRIA”.
Item 3.1 – atualização do valor dos investimentos (mudança da data-base).
Item 7.1 – atualização do valor (mudança da data-base).
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Item 8.2.1 – correção da indicação de item 0 (iv) para item 8.2 (iv).
Item 15.4.7 – atualização do valor da tarifa pública.
Item 14.4.8 – incluída para esclarecer dúvidas da versão anterior.
Item 16.9.2 - atualização do valor (mudança da data-base).
Item 19.2, XI – atualização do valor da tarifa máxima de remuneração (mudança da data-base)
Item 21.3.1, i, a – correção da indicação de demanda para quilometragem, adequando ao tema
tratado no item.
Item 24.1.4 – correção da indicação de item 0 (viii) para item 10.1 (viii).

Atualização do Anexo I
Correção na numeração dos itens e numeração das páginas.
Item 21.6 – alteração da data-base
Item 21.6.2 – alteração da fórmula de reajuste em função da mudança da participação nos
custos.

Atualização do Anexo II
Atualização dos dados de passageiros mensais do sistema regular e escolar.

Atualização do Anexo IV
Correção em todos as declarações onde constava item 0 para item 17.10.
Observação: Dados repassados, revisados e atualizados pela empresa ETTL ENGENHARIA DE
TRANSPORTE, TRÁFEGO E LOGÍSTICA LTDA na data de 25/05/2018.

Itapoá, 25/06/2018.
RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Chefe de Gabinete

ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018
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