
Prefeitura de Jacaneí
Gabinete do Prefeito

Ofício n.° 246/2018-GP

Excelentíssima Senhora Presidente:
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Jacareí, 22 de maio de 2018.

Em  atendimento  ao  Ofício  n.  17/5/2018-CMP,  dessa  Casa  Legislativa,

datado de  17 de maio de 2018,  recebido nesta Prefeitura no dia  17 de maio de 2018,

referente  ao Pedido de  lnformações  n.° 86/18,  de  autoria do Vereador Paulinho dos

Condutores, venho prestar as seguintes informações:

1.    0   custo   da   implantação   é   de   responsabilidade   da   empresa

concessionária, enquanto que a manutenção é de responsabilidade da Administração

Pública conforme previsto no Contrato n.° 4.013.00/2007, cláusula quaria, 4.1  e 4.3 do

Aditamento n° 4.013.00/07.15, cópia anexa.

2.   Consta  no  aditamento  n°  4.013.00/07.15  na  cláusula  4.1   e  4.3  a

responsabilidade sobre a  realização das  manutenções desses  painéis é da  Diretoria

de Transpories do Município, cópia anexa.

Atenciosamente,

\ `   C~,~ÍriTÉi=1::jDÉ_- Ii=
SANTANA

Pmbito d® Municfpio d® Jacar®Í

S®cmtàrio de Governo

A Sua Exc®lência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP

Praça dos Três Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacareí-SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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Município de JacareE'
Secretaria  de Assuntos Jurídieos
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ADITAMENTO  N° 4.013.0'1 ;'07.15

Expediente  n°  108/2005-CPJL (  1  )
Concorréncia  n° oo5/2oo6
Secretaria de  lnfraestrutura  Municipal

ADITAMENTO    DC)    CONTRATO    DE   OUTORGA
DE      CONCESSÃO       PARA      PRESTAÇÃO      E
EXPLORAÇÃO           DOS           SERVIÇOS           DE
TRANSPORTE   PÚBLICC)   COLETIVO   URBANO
FIRMADO  ENTRE  0  MUNIcipIO  DE  JACAREi  E
A  EMPRESA JACAREi  TRANSPORTE  URBANO`
LTDA

Por   este   termo   de   aditamento   contratual,   na   melhor   forma   de   direito,   de   um   lado   o
MUNIcipIO  DE  JACAREi,   neste  ato,   por  força  do   Decreto   Municipal   n°  455,   de  29  de
dezembro  de  2009,   representado  pelo  gestor  da  contratação,  sr.  TOMAZ  SANTALUCIA
brasileiro   viúvo,  engenheH.o  civn,  portador  da  Cédula  de  ldentidade  RG  n°  12.777  786-6  -
SSP/SP   e   inscrito   no   CPF/MF   sob   o   n°   078.006  868-84,   e   de   outro   lado   a   empresa
JACAREi   TRANSPORTE    URBANO   LTDA,    neste   ato   representada   pelo   sr   RONALD
MARQUES  JÚNIOR,  brasileiro,  casado,  empresáno,  portador  da  cedulâ  de  identidade  RG
n°  9 555 647-3  -SSP/SP  e  {nscrito  no  CPF/MF-  sob  n°  976.444.558-68,  e  pelo  sr.  ADEMIR
NERl,  brasileirc),  casado,  empresário,  portador da  cédula  de  identidade  RG  n°  3 497159-2  -
SSP/SP  e  inscrito   no  CPF/MF   sob  n°  200.754`648~53,   vêm,   de  comum   acordo,   aditar  oUc:À;rv&;o -di` ;L;t;;ga  àe  concessão  para  a  prestação  c  e.x.pio.ra.ção qos ,s.?iT:3?S~d^O^S.i=:e~m.a.
ufi`::i-:,`iJ-dã--#raQ;si;rià   púb,,co  co,ptivo   urbano  do  ML,nicíp,o  ÜJe  Jí3C:arei,  med,ar\\e  as

cláusulas e condições a seguir especificadas,

CLÁUSULA PRIMEIRA

#-áeíj;::g:t:-s,J---
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11   Fica   assegurado   aos   usuários   c!o  serviço   de  transporte   coletivo  püblico   urbam   de

passageiros  do  Mumcípm  de  Jcjcare!   a  parih  dos  6Ü  (sessenta)  anos  de  idade  e  residentes
no  Municipio  de  JacareL  a  utilização  gratuita  do  sistema  até  o  limite  de  4  (quatro)  viager6

por dia.

1.2.  A  parih  dos  65  (sessenta  e  cinco)  anos  aplicam~se  na  integraliclacle  as  clisposições  do
Decreto  Municipal  n°  60,  de  23  de junho  de  1989,  que  "asseg{jra  o  fra/isporíe  graM  ac»um-a`,l:;;s`i:'ã_irJ;;S á{:,d-aàe em tddas as ,inhas operadas pe,a empresa cor,cessionària de

serviços de transpone cole{ivo  urbano".

1.3,   A   forma    como    dar-se-á    a    utilização    prevista    m    claiisula     11    fica    a    criténo   da
CONCESSIONÁRIA,  observado,  no  que  cabível,   as  disposições  contic!as  no  artigo  2°,,9.cL`/?,`

Rua  Capitáo  João  Jcsé  de  Macedo.  4/.
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Município de Jacareí
Secretaria  de AssL]ntos Jurídicos
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Decreto Municipal  n° 60,  de  23 de junho de  1989,  devendo aclotar o sistema  de biometria ou
outra  tecnologia  em  conjunto  com  o  cartão  utilizado  no  sistema  de  bi!hetagem  eletrônica.
objetivando a  identificação  clo  usuário  e ccintro!e sobre  a  destinação da  gratuidade.

1.4.   Será   de   competência   do   Município   de   Jacarei   provic]enciar   eventual   adequação
legislativa  municipal  no que for cabíve] ou  necessário.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1.  No  prazo  de  20  {vinte)  dias,  a  CONCESSIONÁRIA submeterá  à  Diretoria  de Transportes
do  Município  de  Jacareí  o  sistema  cle  integração  cje  transporte  de  passageiros,  em  sentido
único`   a   ser  disponibilizada   aos   usuários  pelo  prazo   máximo   de  60   (sessenta)   minu{os,
contados  a  partir  do  reconhecimento  cle  seu  cartão   individual   no  sistema   de  bilhetagem
eletrônica,  cc)m  irnp(antaç,ão  no  prazo  má,\jmcj  de  10  (dez)  cilas  coritados  da  aprovação  pela
Diretorla de Transportes do  Miinicípio de Jacarei.

CLÁUSULATERCEIRA

3,1.     Em     complemento     ao     Planc]     de     lmplantação     de    Abrigos     apresentado     pela
CONCESS!ONÁRIA,  a mesma  deverá fornecer mais  30 (trinta) abrlgos de  ônibus  na  cidade,
observados os segiiintes prazos:

3.1,1.10  (dez)  abrigos  no  mês de  março c]e 2015;

3,1.2.10  (dez)  abrigos  no  mês  de  maici de 2015;

3`1.3.10  (dez)  abrigos  no  niês de ju)ho  de 2015:

3.2. A iniplantação  desses  abrigos será  realizada  pela  Díretona  de Transportes do  Munícipio
de Jacareí.

3.3.    Nos   termos   do    item    1,5.2   do   Memorial   Descritivo   dci    procedimento   licitatório   da
concessão,   a   qua!quer   tempo,   desde   que   c,om   anuência   cjo   Municipio   de   Jacareí,   a
l.mplantação  cíe  novos  abrigos  pela  CONCESSIC)NÁRIA  poderá  ser  substituída  pe!a  troca
daqueles jà instalados,  ou pelo equiva!ente em estações c!e transf`erência.

CLÁUSULA QUARTA

4.1.  A  CONCESSIONÁF`lA  fornecerá,  no  mínimo,  6  (seis)  painéis  cle  avisos  em  led  e  que
serão instalados em õ (seis)  pontos de ônibus centrais`

4,2.  0   local  c!e  instalação  desses  painéis  será  opoilimament€`   [ridica(]o   pela   Diretoria  de
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Transpones do Munjcípio de Jacareí.

4.3.  A manutenção  dos  paínéis  ficará  a  cargo  da  Diretoria  cle  Transportes  do  Município  de
Jacareí.

CLÁUSULA QUINTA

5.1.   A  CONCESSIONÁRiA  deverá   providenciar   a   entrega   de   2   (clois)   ccmputadores   e
transmissão  de  dados  GPS  para  estação  de  acompanhamento  da  Diretoria  de Transpories
do Município  de Jacareí.

CLÁUSULASEXTA

6.1. Todos  os  itens  constantes  neste termo obedecerão às  regras  e  condições  previstas em
lei e no contrato de concessão c]os serviços de transporte público urbano do município.

6.2.  Ficam  mantidas  todas  as  demais  obrigações  entre  {-3s  partes  estabe!ecidas  no  contratc>
de concessão e não alteradas pelo presente termo.

E,  por  estarem  assim justos  e  acordados,  assinam  o  presente  instrumento  em  3  (três)  vias
c!e   igual   teor  e  forma,   na   presença  das  testemunhas  infra-assinado,   a   fim   de   que,   em
conjunto com o ajuste originário,  produza os seus devidos e  legais efeitos,

Jacareí,  21  de janeiro de 2015.

•uNf*
Secretário de  lnfraestrutura  Miinicipa!
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úÉZÉífio
Ademir Neri

Rua  Capitão  João  JÔsé  de  Macedc)`


