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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro de 2019, às 19:00 iniciou-se a realização de Audiência Pública em 

atendimento ao que estabelece o art. 39, da Lei Federal Nº 8.666/93, realizada nas dependências do 

Salão Ouro Negro, na Prefeitura Municipal, e submetido às disposições estabelecidas no Edital de 

Audiência Pública, publicado no Diário Oficial do Município de Criciúma (DOMC) na data de 04 de 

setembro de 2019, e Minuta do Edital de Concorrência Pública e anexos publicados no site do 

Município de Criciúma (http://www.criciuma.sc.gov.br/site/) e disponível para download dos 

interessados desde 11 de setembro de 2019. Deu início a audiência pública o Sr. Gustavo Medeiros, 

Diretor da Diretoria de Trânsito e Transporte do Município de Criciúma, na condição de Presidente dos 

Trabalhos, cumprimentou a todos, e passou a composição da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Celito 

Cardoso, Secretário da Fazenda do Município de Criciúma e Presidente da Comissão Multidisciplinar 

encarregada da elaboração da minuta do presente Edital, o Sr. Henrique Vargas, Presidente do 

Conselho de Transportes de Criciúma, e o Dr. Ronaldo Gilberto de Oliveira, representando a empresa 

Profuzzy Consultoria e Sistemas Ltda, contratada pelo Município de Criciúma para assessorar 

tecnicamente a elaboração da minuta do Edital. Cumprimentou, em seguida, as autoridades presentes, 

o Vereador Sr. Salezio Lima, o Dr. Vinícius Ribeiro, representante da Comissão de Trânsito da OAB, 

Subseção de Criciúma, e o Presidente do Sindicato dos Motoristas, Sr. Clésio Fernandes. O Sr. Gustavo 

Medeiros, Presidente dos trabalhos explicou o funcionamento da presente audiência pública e fez a 

leitura do Regulamento da mesma, conforme constou do Edital de Convocação. Em seguida passou a 

palavra ao Dr. Ronaldo Gilberto de Oliveira, para explicar o modelo de licitação e dar conhecimento da 

Minuta do Edital de Concorrência Pública para concessão comum do Serviço de Transporte Público 

Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Criciúma, e destacou os seguintes itens: Objeto, 

Modalidade, Forma de Contratação, Tipo, Critério de Julgamento, Valor da Tarifa de Remuneração, 

Valor Máximo para a Tarifa de Remuneração Proposta, Valor de Outorga Mínima, Taxa de Desconto, 

Número de Contratadas, Área de Operação, Prazo do Contrato de Concessão, Condições de 

Prorrogação, Legislação Aplicável, Embasamento Legal, Síntese do Sistema, Programação Operacional, 

Distribuição da Frota, Estimativa de Demanda Transportada, Gestão, Remuneração, Gestão 

Econômico-Financeira, Investimentos, Valor do Contrato e Anexos da Minuta do Edital de concessão 

do serviço de transporte público coletivo urbano de Criciúma, proposto pela equipe técnica 

multidisciplinar com a consultoria e assessoria técnica da empresa Profuzzy Consultoria e Sistemas, 

contratada pelo Município de Criciúma para tanto. Fazendo uso da palavra o Dr. Ronaldo Gilberto de 

Oliveira, explicitou os principais pontos relevantes a serem considerados para os fins do objeto 

convocatório que irá nortear a licitação do serviço de transporte público coletivo urbano de 

passageiros do Município de Criciúma. Cópia da apresentação e áudio das explanações segue 

acostados em anexo. Em seguida, ao final de sua apresentação, o Dr. Ronaldo Gilberto de Oliveira, 

colocou-se à disposição para prestar os esclarecimentos que se fazem necessários, da mesma forma 

agradeceu a presença e atenção de todos e devolveu a palavra ao Presidente dos Trabalhos. Tomando 

a palavra, o Sr. Gustavo Medeiros, presidente dos trabalhos abriu para perguntas e questionamentos. 

De modo que não houve o registro de perguntas por escrito. O Sr. Celito Cardoso, Cidade de Criciúma, 

formulou dois questionamentos: a) “Na projeção de demanda, acho muito importante para fazer o 

cálculo do Payback e da TIR, então, quando nós estamos falando de projeção de demanda, e coloca ali 
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21% se utilizam do transporte coletivo, e média de 10 viagens/mês, mas se houver, por exemplo, uma 

evolução econômica diferenciada, cria um fato, uma bolha, tem dinamismo suficiente para fazer 

alguma correção do contrato para privilegiar esses movimentos, para mais ou para menos?” Responde 

o Dr. Ronaldo Gilberto de Oliveira, a quem foi dirigida a pergunta prontamente fez os seguintes 

esclarecimentos: “Sim. Primeiramente cabe destacar que a capacidade instalada do sistema, o que é 

capacidade instalada é que se eu pegar a cada viagem sua lotação máxima que eu tenho disponível em 

cada viagem e considerar todas essas viagens ocupadas para um nível de utilização de 3 passageiros 

em pé por metro quadrado, isso que o que a norma técnica permite é de 6, mas nós sabemos que 6 as 

pessoas não estão mais utilizando, até porque hoje tem outros meios que ela pode utilizar, então, 

considerado em 3, nós estamos entre 45% e 50%, somente de utilização do sistema, se nós 

carregarmos para 5, nós temos, aproximadamente, 60% só de utilização do Sistema com a demanda 

manifesta hoje, isto é, com a demanda que utiliza o sistema hoje, portanto, o sistema está pronto para 

assumir um crescimento de demanda, e se isso ocorrer, nós mostramos ali, os instrumentos utilizados 

para fazer as adequações do sistema, inclusive na oferta de serviço, aumentar mais horários, ou fazer a 

racionalização espacial do sistema. Pode ficar tranquilo, que esta previsão é uma previsão bastante 

conservadora, tanto é que nós estamos trabalhando com uma taxa de crescimento de no máximo o 

crescimento vegetativo da população de Criciúma, que é de 1,1%, aproximadamente, ao ano.”. 

Questionou o Sr. Celito Cardoso: “Os gerenciadores do contrato terão que se basear por alguns 

indicadores constantes, por exemplo, a TIR pode ser considerada uma constante?” O Dr. Ronaldo fez os 

esclarecimentos devidos: “A TIR é constante, para ficar bem claro, a TIR que o licitante propor ela será 

a mesma até o último dia do contrato. A taxa de desconto que o município estabeleceu, será a mesma 

até o último dia do contrato, então, a TIR é uma condição pétrea no contrato, não altera. Se a 

economia, digamos, melhorar, o Risco Brasil melhorar, cair mais, como a previsão de cair da SELIC, até 

o fim do ano, em mais 5%, esta taxa de desconto cairia para em torno de 6,5, aproximadamente, isto 

não importa, o valor mínimo será de 7,1, isto é um benefício para o operador que tem garantida a sua 

expectativa de remuneração.” O Presidente dos Trabalhos, Sr. Gustavo Medeiros, colocou novamente 

a palavra a disposição dos presentes, não havendo mais quem pretendesse fazer uso da palavra, 

agradeceu a presença de todos, encerrou a audiência pública precisamente às 20:15h e determinou a 

lavratura da presente Ata Consolidada.  Em anexo à presente Ata Consolidada, consta a íntegra do 

áudio da presente Audiência Pública e lista de presença.  
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