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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

S G  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 8/2017 

Assunto: 

Requer informações acerca da prorrogação do contrato de outorga de concessão para a 

prestação e exploração dos serviços do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo 

Urbano do Município de Jacareí, firmado entre a Municipalidade e a empresa JTU – Jacareí 

Transporte Urbano Ltda. 

 

REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, 

ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1. Houve estudo técnico, pesquisa ou qualquer outro modo de coleta de 

informações, além dos documentos que constam dos autos, realizado pela Prefeitura ou 

pela concessionária, que ampare a exigência contratual estampada na cláusula 13.2.2, 

item “a”, acerca do índice de cumprimento de viagens e de frota? 

2. Houve estudo técnico, pesquisa ou qualquer outro modo de coleta de 

informações, além dos documentos que constam dos autos, realizado pela Prefeitura ou 

pela concessionária, que ampare a exigência contratual estampada na cláusula 13.2.2, 

item “b”, acerca do índice de penalidade e regularidade no pagamento de multas?  

3. Houve estudo técnico, pesquisa ou qualquer outro modo de coleta de 

informações, além dos documentos que constam dos autos, realizado pela Prefeitura ou 

pela concessionária, que ampare a exigência contratual estampada na cláusula 13.2.2, 

item “c”, acerca da avaliação geral do estado da frota?  

4. O método de avaliação da condição econômico-financeira da 

concessionária, prevista na cláusula 13.2.2, item “d”, do contrato em questão, possui 

segurança jurídica? 

5. Em outros contratos firmados pelo Município, foi utilizada a mesma 

forma de avaliação da condição econômico-financeira aqui constatada?  

6. Para prorrogação do contrato, as cláusulas 13.2.1 e 13.2.2 estipulam 

condições mínimas de aferição da adequação do serviço. Além das aludidas condições, 

que são mínimas, a Prefeitura realizou algum outro estudo técnico, pesquisa com 

usuários, registro de evolução do serviço ou qualquer outro modo de coleta de 

informações, além dos documentos que constam dos autos?  

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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7. Qual era o número de linhas e quais eram os bairros atendidos em 

2.006/2.007 pactuados no instrumento contratual original? 

8. Qual era o número de bairros existentes em Jacareí em 2.006/2.007 e 

atualmente, qual é o número de bairros existentes em Jacareí? 

9. Qual era a população de Jacareí em 2.006/2.007 e qual é a população 

na atualidade, ano 2.017? 

10. Qual era a população coberta pelo transporte urbano em 2.006/2.007 

e qual é a população abrangida na atualidade? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 29 de março de 2017. 

 

 

Dra. Márcia Santos 
Suplente no exercício da Presidência 

da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo 
 
 
 

 
Paulinho dos Condutores 

Relator da Comissão 
Juarez Araújo 

Membro da Comissão 

 

 


