ATO JUSTIFICADOR DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VERA -MT
O Prefeito Municipal de Vera – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e
considerando o que determina a Lei Municipal n.º 1000/2012 que dispõe sobre a concessão
e a permissão de transporte coletivo no âmbito do Município de Vera, torna público o
presente Ato Justificador de outorga dos serviços de transporte coletivo nas condições
especificadas no documento.

ATO JUSTIFICADOR DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VERA -MT
O Prefeito Municipal de Vera, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o que determina o Art. 175 da Constituição Federal
relativamente ao regime de concessão ou permissão de serviço público, o qual deve ocorrer
sempre através de licitação;
Considerando que o Município é o responsável por organizar e prestar,
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse
local, incluindo o transporte coletivo, em conformidade como o Art. 30, inc V da Constituição
Federal;
Considerando a Lei Municipal nº 1000/2012, de 16 de Maio de 2012, que
dispõe sobre as normas gerais para a concessão e permissão do serviço de transporte
coletivo no âmbito do Município de Vera-MT;
Considerando os estudos técnicos, discussões, sugestões de pessoas e
empresas que objetivaram apresentar, esclarecer e coletar informações relativas à
Concessão do serviço de transporte coletivo público;
Considerando o disposto no Art. 5º da Lei Federal 8987/95;
APRESENTA O ATO JUSTIFICADOR, A CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE DA OUTORGA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
COLETIVO MUNICIPAL, nos termos adiante descritos:
O serviço de transporte público possui caráter essencial e indispensável
para a garantia de direitos e deveres da população direta e indiretamente afetada. Além de
essencial, o serviço é um poderoso instrumento para viabilizar qualidade de vida aos
cidadãos ao facilitar o acesso e o deslocamento à saúde, educação a ao trabalho.
A concessão é a melhor opção de que dispõe as cidades que desejam
garantir um serviço de qualidade, sendo o seu custo, encargos e o planejamento
operacional repassado para as empresas com expertise e que assumem por sua conta e
risco a exploração do serviço mediante o pagamento de tarifa pública.
Como já é notório, nos próximos meses uma grande empresa do
agronegócio iniciará suas atividades neste Município, a qual irá empregar aproximadamente
300 pessoas, sendo parte deste quantitativo em sistema de escala/turnos; o que irá
demandar a criação de uma linha para atender o fluxo de passageiros todos os dias e em
diversos horários entre o terminal central municipal de passageiros a ser implantado na

Avenida Otawa, esquina com Rua Colômbia, nesta cidade de Vera até o trevo de
entroncamento da MT 225 com a BR 163, numa extensão de aproximadamente 32 KM,
para fins de contemplar diversos pontos de parada e embarque nas empresas sediadas ao
longo da Rodovia MT 225.
É fato também que há muito subsiste a necessidade e o desejo da
população, especialmente dos trabalhadores das industrias e empresas localizadas aolongo
da Rodovia MT-225 por um transporte coletivo de qualidade, com conforto e com tarifa
equilibradamente módica. Deste modo, o projeto de implantação do Transporte coletivo e,
Vera levou em consideração as manifestações populares e o estudo de viabilidade
elaborado pela Empresa Cegeplan Consultoria Ltda.
Posto isto, justifico a necessidade da concessão do serviço de transporte
público coletivo e sob demanda nas vias e logradouros públicos do Município de Vera-MT,
em um lote/linha de atuação, no trecho compreendido entre o terminal central do transporte
coletivo municipal, a ser implantado na Avenida Otawa, esquina com Rua Colômbia, nesta
cidade de Vera-MT, até o trevo de entroncamento da Rodovia MT 225 com a BR 163, numa
extensão de aproximadamente 32 Km, pelo período de 10 (dez) anos com direito à
exploração mediante pagamento de tarifa técnica em conformidade com as condições
estabelecidas em Edital de licitação especifico a ser publicado por esta municipalidade.
O presente documento se consubstancia como o ato justificador necessário
do processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA para a outorga do
sistema de transporte coletivo municipal a ser promovido por este Município.
Vera -MT, 29 de Abril de 2022.
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