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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA  

APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO. 

FORMATO DA AUDIÊNCIA: PRESENCIAL 

Objetivo: apresentação dos estudos técnicos, que resultaram na reformulação do Sistema de 

Transporte Público Urbano de Passageiros do Município de São Sebastião para ampliar a 

mobilidade da população oferecendo a prestação de um serviço de transporte público em 

condições adequadas e elevado padrão de qualidade, após a sua reorganização e conclusão 

do processo de concessão, dentro dos parâmetros das Leis nº 8.666/93, 8.987/95, 9.503/97, 

de forma a possibilitar a contratação de empresa especializada e devidamente capacitada a 

executar o serviço de transporte público com eficiência e eficácia dentro do município. 

I. SOBRE A AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 A Lei 8.666/93, que regulamenta as licitações e a Lei 8.987/95, que regulamenta as 

concessões e permissões de serviços públicos, estabelecem a necessidade de projeto 

básico e informações detalhadas para a contratação de serviços por meio de concessão. 

 A Prefeitura de São Sebastião, visando atender as necessidades de mobilidade urbana 

insertas na Lei nº 12.587, que institui as diretrizes da política Nacional de Mobilidade 

Urbana, urge implantar um Novo Sistema de Transporte Coletivo que deva ser 

permanentemente avaliado e reordenado, visando o atendimento pleno dos desejos dos 

usuários.  

 O transporte coletivo deve adaptar-se ao crescimento e desenvolvimento de São 

Sebastião e a ele servir, inclusive como elemento indutor da contínua evolução da cidade 

seguindo as políticas de desenvolvimento estabelecidas pelo Poder Público. Tendo essa 

caracterização como ponto de partida, uma das propostas de melhoria para a mobilidade 

urbana na região a curto prazo, é o desenvolvimento e a implantação de um Plano de 

Transporte coerente com a realidade atual, moderno, sustentável, acessível, voltado para 
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o conforto do usuário em seus deslocamentos, com sistemas de tecnologias de 

informação e comunicação em tempo real. 

 Ciente deste cenário, o Poder Público, com foco no interesse do município e da 

sociedade, no que se refere à implantação desse projeto, utiliza-se de instrumentos 

conforme prevê a legislação federal pertinente (Lei Nº 8.987/95). 

 Para subsidiar o Poder Público Municipal nesta ação, a Prefeitura de São Sebastião 

autorizou, por meio do Processo nº 60.648/2020, a empresa Memphis Engenharia e 

Consultoria S/S Eireli, a proceder com os Estudos de Engenharia de Transportes para a 

elaboração do Projeto Básico, Minuta do Edital de Licitação e Diretrizes de Gestão para a 

Concessão dos Serviços de Transporte Público Urbano de Passageiros.  

 O período de concessão será de 15 anos - renováveis por mais 15 anos, de acordo com as 

premissas do projeto, e trará resultados como: 

a. Melhorias da prestação dos serviços; 

b. Satisfação do usuário do transporte coletivo; 

c. Melhorias no monitoramento do sistema permitindo maior acuracidade na 

fiscalização e na aplicação de penalidades; 

d. Melhorias dos indicadores de performance do sistema, no cumprimento das 

metas, pontualidade e regularidade; 

e. Redução da evasão de receita, ocasionada em grande parte pela falta de controle 

e equipamentos de tecnologia (biometria facial, por exemplo); 

f. Preservação da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema; 

g. Maior participação e controle da Gestão Pública no Sistema, com indicadores 

confiáveis. 

O Valor Estimado do Contrato é de R$ 242.896.000,00 (duzentos e quarenta e dois 

milhões, oitocentos e noventa e seis mil reais), conforme os parâmetros, insumos e 

investimentos estabelecidos no Projeto Básico, que será apreciado pela população nesta 

Audiência Pública. Tal valor estimado, poderá ser ajustado após o recebimento das 

contribuições pela população. 

 Esta Audiência Pública tem como objetivo apresentar aos moradores de São Sebastião e 

aos demais interessados os estudos já elaborados, ouvir as sugestões para posterior 
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análise dos pleitos. É um evento de caráter público, onde se permite a participação de 

qualquer pessoa. 

II. SOBRE O FORMATO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  

A realização da Audiência Pública dos estudos técnicos para a Concessão dos Serviços de 

Transporte Público Urbano de Passageiros do Município de São Sebastião, se dará em 

formato Presencial.  

III. DA CONVOCAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA  

A Prefeitura Municipal de São Sebastião, por meio da Secretaria Municipal de Segurança 

Pública-SEGUR, em atendimento às disposições legais, CONVIDA a população, a sociedade 

civil em geral, as sociedades de bairros e demais organizações não governamentais, 

entidades e quaisquer outros segmentos representativos e interessados, para participarem 

da AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DA CONCESSÃO DOS 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASSAGEIROS DE SÃO SEBASTIÃO.  

A Audiência Pública será realizada nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2021 (quarta, quinta e 

sexta-feira), às 18h30, no formato PRESENCIAL, obedecendo o seguinte cronograma: 

i. Dia 13 de outubro – Bairro São Francisco: Espaço Cultural Batuíra, situado à 

Rua Martins Duval, Nº 81. 

ii. Dia 14 de outubro - Costa Norte: Creche DEBORA TAVARES BAHIA, situado à 

Rua Liberato Cardoso de Matos Nº 65, Bairro Jaraguá. 

iii. Dia 15 de outubro - Costa Sul: Escola Municipal Professor Antônio Luiz 

Monteiro, situada a Estrada do Cascalho Nº 1409, Boissucanga. 

Para a participação dos interessados será necessária Inscrição Prévia, para possibilitar a 

organização do espaço físico e os cuidados sanitários.  

A capacidade de cada localidade será limitada para garantir a segurança dos participantes, 

tenho em vista o combate à pandemia na data de realização da Audiência Pública.  
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Deste modo, serão disponibilizados: 

i. Espaço Cultural Batuíra: 50 lugares 

ii. Creche do Jaraguá: 30 lugares 

iii. Escola Municipal Professor Antônio Luiz Monteiro: 50 lugares 

Cada localidade contará com corpo técnico da prefeitura, que será responsável pela 

organização, controle do número de ouvintes e encaminhamento das manifestações escritas 

dos participantes.   

IV. PROGRAMAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  

A Audiência Pública terá a seguinte PROGRAMAÇÃO: 

 17h30: Abertura dos locais para checagem dos interessados na participação presencial, 

a saber: (i) Validação com a Ficha de Inscrição, (ii) medição de temperatura, (iii) caneta 

própria para escrever a contribuição, (iv) orientações de saúde pública; 

 18h30: Início da Audiência Pública: 

i. 18h30 às 18h45: Manifestação do Cerimonialista ou Presidente da Audiência; 

 18h45: Apresentação técnica do Projeto Básico para concessão dos Serviços de 

Transporte Público Urbano de Passageiros de São Sebastião.  

 20h00: Encerramento da coleta de contribuições realizadas no dia da Audiência Pública; 

 20h05: Leitura das Contribuições recebidas no dia da Audiência Pública, nos termos 

deste edital; 

 20h35: Posicionamentos técnicos de destaque quanto às manifestações recebidas; e 

 21h30: Encerramento. 

O material de apoio à Audiência Pública, estará disponível para consulta pública, na 

Secretaria Municipal de Segurança Pública e no site: 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/cons_pub_conc_transporte_pub.asp, a partir do dia 16 

de outubro de 2021, (sábado). A Consulta Pública dos materiais ocorrerá pelo prazo de 30 

(trinta) dias. 
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V. DO RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES  

As contribuições sobre os conteúdos dos estudos da Concessão dos Serviços de Transporte 

Público Urbano de Passageiros de São Sebastião poderão ser encaminhadas conforme segue: 

 De 13 de outubro de 2021, (quarta-feira) até o dia 03 de novembro de 2021 (quarta-

feira): por e-mail (contribuicao_transporte@saosebastiao.sp.gov.br), cujo assunto 

deverá ser “Concessão dos Serviços de Transporte Público Urbano de Passageiros de 

São Sebastião”; 

 Nos dias da Audiência Pública (13, 14 e 15 de outubro de 2021), as contribuições 

deverão ser elaboradas em formulário específico a ser disponibilizado no dia da 

Audiência. Após o preenchimento, o interessado deverá entregar a ficha ao profissional 

de apoio, que irá transmitir a manifestação para leitura da equipe técnica que está 

conduzindo a apresentação. 

As contribuições deverão atender os requisitos mínimos descritos a seguir para sua 

aceitabilidade: 

 Nome completo; 

 Endereço residencial, com logradouro, número, complemento e CEP; 

 CPF; e 

 Indicação do tema a que se refere o comentário, pertinente ao objeto da Audiência 

Pública. 

 

VI. DA INSCRIÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL 

Os interessados em participar presencialmente da Audiência Pública, deverão preencher 

Formulário Específico, disponibilizado na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, situada 

na Rua Amazonas, 84, no Centro, conforme horário de funcionamento do Paço Municipal e 

seguindo protocolos de distanciamento social e higienização dos materiais utilizados, até 5 

(cinco) dias antes da Audiência Pública, a saber 08 de outubro de 2021 (sexta-feira). 

Em função da pandemia do Covid-19, sobre a realização de eventos para os municípios, 

optou-se por adotar a limitação imposta pela Fase 2 do Plano São Paulo. Dessa forma, os 

locais onde ocorrerá a realização da Audiência Pública estarão limitados para garantir a 

segurança dos participantes.  
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Caso o número de inscritos prévios seja inferior ao total de lugares disponibilizados, os 

interessados poderão se inscrever no local da realização, até o limite máximo da capacidade. 

A Prefeitura irá disponibilizar 1 (um) dia antes da Audiência Pública a lista de inscritos, 

através dos seguintes meios de comunicação: 

 Site da Prefeitura de São Sebastião 

(http://www.saosebastiao.sp.gov.br/cons_pub_conc_transporte_pub.asp); e 

 Painel de recados da Paço Municipal de São Sebastião, situada na Rua Sebastião Silvestre 

Neves, 214, no Centro, conforme horário de funcionamento do Paço Municipal. 

 

VII. DAS REGRAS PARA O USO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

(i) Em respeito às normas de distanciamento social, não haverá abertura de microfone 

ao público presente, sendo que as contribuições deverão ser realizadas nos termos 

deste edital (preenchimento da Ficha, com caneta própria e entregue para 

profissional no local); 

(ii) A presença será verificada conforme Ficha de Inscrição e fotos (PRESENCIAL), 

comprovando o número de participantes total; 

(iii) Não será permitida a circulação constante ou aglomerações no local. Os participantes 

entrarão e ficarão sentados em seus lugares. Para a entrega das contribuições, 

poderá ser solicitada a presença do profissional dedicado a esta atividade; 

(iv) Não serão fornecidos alimentos nem bebidas no local. Cada participante deverá levar 

sua própria garrafa de água ou bebida não alcoólica para consumo rápido no local; 

(v) As portas de circulação de ar serão mantidas abertas durante todo o evento, não 

sendo ativados os sistemas de circulação e/ou refrigeração de ar; e 

(vi) Uso de máscara e álcool em gel é obrigatório durante todo evento. 

 

São Sebastião, 27 de setembro de 2021. 

______________________________________ 

Emerson Elias 

Secretário Municipal de Segurança Urbana (SEGUR) 

http://www.saosebastiao.sp.gov.br/cons_pub_conc_transporte

