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Câmøru Municipøl de Londrinø
Estado do Paraná

PROJETO DE LEI N." /2017

SÚtvlUlA:Autoriza a liberação do valor de R$ 3.600.000,00, do Fundo Especial daCàmara
Municipal de Londrinu para custeio de despesas decorrentes da elaboração do
plano de mobilidade urbana municipal.

A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO
PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍ-
PIO, SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art. 1o Fica autorizada a liberação aos cofres municipais do valor de R$
3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais) do Fundo Especial daCãmara Municipal
de Londrina.

Parágrafo Único - A liberação ocorrerá através de interferência financeira, em par-
cela única a ser creditada diretamente na conta do tesouro municipal, em fonte do intervalo
daquelas denominadas livres.

Ãrt.2o O valor deverá ser aplicado exclusivamente no custeio de despesas decorren-
tes da elaboração do plano de mobilidade urbana municipal.

Art. 3o Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Londrina, 2l de setembro de20l7

Vice-Presidente Ia arrc
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Câmuru Municipul de Londrina
Estado do Paraná

Justifïcativa

O Fundo Especial da Câmara Municipal de Londrina foi instituído pela Lei no

10.84212009 e alterado pela Lei no ll.997 , de 30 de dezembro de 2013 , paÍa abrigar as eco-
nomias dos duodécimos recebidos da Prefeitura para o custeio das despesas do exercício,
conforme permissão previstano art.24 da Instrução Normativa no 8912013, do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná.

Pretende o presente Projeto, autorizar a liberação da quantia de R$
3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais) aos cofres municipais.

Atualmente o fundo está vinculado ao plano de investimentos constante do
Plano Plurianual atual e também com previsão para o próximo, a ser aprovado neste exercí-
cio financeiro que terâ a vigência 2018 a 202I, contando nesta data com saldo de R$
13.700.000,00 e previsão de incremento de R$ R$ 3.500.000,00 até202I, cujo montante será
em torno de R$ 17.200.000,00 naquele exercício financeiro.

A referida autorização de liberação decorre da solicitação do Executivo Muni-
cipal descrita no Ofício n" 888/2017-GAB, o qual detém a solicitação acerca do apoio finan-
ceiro do Legislativo Municipal, no sentido de custear a contratação de consultoria de enge-
nharia de transporte e planejamento urbano para concepção, desenvolvimento e elaboração
do Plano de Mobilidade Urbana do Município de Londrina.

O Executivo Municipal justifica a solicitação, elencando o prazo que o muni-
cípio tem para elaboração do Plano de Mobilidade, no caso (0412017), oriundo da Lei no

12.58712012, em especial ao que consta do seu art.24 $4o, que assim define:

'aft.24...
$ 4" Os Municlpios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade
Urbana até a data de promulgação desta Lei terão o prazo máximo
de 6 (sers) anos de sua entrada em vigor para elaborâJo, findo o qual
ficam impedidos de receber recursos orçamentários federaìs destina-
dos à mobilidade urbana, até que atendam à exigência desta Lei.(Re-
dação dada pela Lei no 13.406, de 2016)'

Também, elenca que o não cumprimento desse prazo, ocasionaria interferên-
cia nos trabalhos da revisão do Plano Diretor Participativo do Município com prazo findo em
0712018; na elaboração do Plano Diretor Metropolitano que seria até 0ll20l8 e ainda sobre o
prazo 0612018, necessário à renovação do Contrato de Concessão do Serviço de Transporte
Coletivo municipal, através de processo licitatório.

Complementa a solicitação destacando a necessidade de apoio financeiro da
monta de R$ 3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais) para suprir a contratação de

empresa especializada em consultoria de engenharia de transporte e de planejamento urbano
para concepção, desenvolvimento e elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do Municí-
pio de Londrina.



Câmarø Municípøl de Londrinø
Estado do Parana

Assim, esta Mesa acolhe o pedido em questão e solidarizado pela grandeza do
objeto pretendido, no caso o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, entende imprescindível
o apoio financeiro ao Executivo Municipal, destacando a possibilidade de que isso ocoffa
através das reservas existentes no Fundo Especial da Câmara Municipal de Londrina, que
face à sua recente prorrogação até o exercício de 2021, poderá sofrer a posterior recomposi-

ção para que não haja prejuízos ao cumprimento da sua finalidade.

Londrina, 21 de setembro de2017

M

Nan
Wce-Presidente

2a Secretário

la arrc

J
3a ecre



Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paranát

Oficio n" 888/20 1 7-GAB.

Londrina, 22 de agosto de2017

A Sua Excelência, Senhor,

Mario Hitoshi Neto Takahashi

Presidente da Cãmara MuniciPal

Londrina - PR

Assunto: Solicita apoio da Câmara Municipal para contratação de empresa

especializada em consultoria de engenharia de transportes e de

planejamento urbano para concepção, desenvolvimento e

elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do Município de

Londrina.

Senhor Presidente,

Londrina possui atualmente, aproximadamente, 371.973 veículos

circulando na cidade, sem contar os que transitam aqui vindos de outros

municípios.

A exemplo de grandes centros urbanos, que não se planejaram, a

cidade começa a sentir os efeitos de longos congestionamentos, cada vez mais

rotineiros.

A prefeitura do Município de Londrina, através do Instituto de

Pesquisa e Planejamento Urbano - IPPUL vem tentando cumprir várias metas e

exigências legais, para o atendimento de um sistema de circulação de excelência
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para acidade, com melhor qualidade de vida e segurança da nossa população'
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Mas infelizmente, o IPPIIL sozinho não tem estrutura para

suprir essas demandas, frustrando o trabalho de todos que dependem desses

planos. São eles:

/'oPlano de Mobilidade - PRAZO 04t20I8" - $4o. da Lei Federal no

12.58712012 - Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de

Mobilidade Urbana até a data de promulgação desta Lei terão o ptazo

máximo de 6 (seis) anos de sua entrada em vigot para elaborá-|o, findo o

qual ficarn impedidos de receber recursos orcamentarios federais

destinados à mobilidade urbana, até que atendam à exigência desta Lei;

/Contribuir com a revisão do Plano Diretor Participativo do Município

- PDPML - Prazo 0712018;

/Contribuir com o Plano Diretor Metropolitano -prazo 0ll20l8;

/Renovação do Contrato de Concessão do Serviço de Transporte

Coletivo - prazo 0612018.

Em levantamentos internos, a equipe técnica, que assumiu o

IPPUL, se deparou com a falta de dados atualizados, falta de ferramentas que

permitam agilidade nas análises e falta de informações para um diagnóstico que

espelhe a realidade dos desejos de deslocamentos na cidade e possam indicar

além de obras prioritárias, respostas a demanda por um sistema viário mais

humano e eflrciente.

Para enfrentar este problema e dotar a cidade de melhores

condições de mobilidade, além de cumprir as exigências e prazos legais paranão

impedir que o município possa acessar verbas e recursos de quaisquer fontes

disponíveis pela falta dos Planos elencados acima e, possa inclusive, fazer os

ajustes necessários à rede de transporte coletivo para iniciar o processo de

licitação da concessão dos serviços, solicitamos o apoio financeiro da Câmara

Municipal de Londrina na ordem de 3.600,000,00 (três milhões e seiscentos
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mil reais) paru a contratação de empresa especializada em consultoria de

engenharia de transportes e de planejamento urbano para concepção,

desenvolvimento e elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do Município de

Londrina.

Encaminhamos em anexo os serviços a serem conffatados

Atenciosamente,

Marcelo Belina Martins

PREF'EITO DO MUNICÍPIO
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Relação dos serviços ø serem realizødos:

l. EspeciJicação do Objeto:

a) Realízação de pesquísa de Origem e Destíno Domiciliar, pesquisø de

linha de contorno, pesquisa de línha de controle e demais pesquísas de

apoio ao conhecimento das condições de mobílídade urbana na Cidade de

Londrina;

b) Diagnóstíco e Prognóstico das condições de mobílidade urbana na

Cìdade de Londrína

c) Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana Sustentóvel (PlanMob

Londrina) em conþrmidade com as diretrízes da Leí Federal 12.587/2012

- Política Nacional de Mobilidade Urbana e com as oríentações gerais da

Secretaría Nacional de Mobílídade Urbana - SEMOB para a realízação

dos planos de mobilidade urbana;

d) Projetos especfficos:

. Estudo de reordenamento da circulação veicular e de pessoas na área

central de Londrína, associado a intervenções de acessibilidade e outras de

caráter urbanístíco;

. Estudos de adequação do Projeto SuperBus com racíonalízação da rede

de servíços, avaliação econômica financeira do sistema e definição do

modelo de negócio para a revisão da Concessão dos Serviços de

Transporte Coletívo;

. Estudo de modelo de gestão públíca para a mobilidade urbana em

Londrina.

1.1 Pesquísøs e demøis levantamentos

A realízação das pesquisas e demais levantamentos devem contemplar as

seguíntes atívìdades mínimas :

L L 1. Levantamento da ínfraestrutura viária e das condições de círculação

do sistema viário princiPal;
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1.1.2. Pesquisa de origem e destíno domiciliar, a ser realízada de acordo

com as seguintes especificoções básicas:

a) Deverá ser pesquisada uma amostra de 5.000 (cinco míl) domícílios,

distribuídos no Distrito Sede e nas áreas urbanas dos demaís I distritos do

Munícípio;

b) Em todos os domicílios deverão ser entrevistados índivídualmente, de

forma presencial, todos os resídentes dafamílìa oufamílias que residam na

residência, caso esta seja de uso coletivo, com idade ìgual ou superíor a I0

anos. Não se admite, em nenhuma hipótese a realização de pesquísas no

qual um dos moradores responda pelo outro ou obtidas por meío teleJônico

ou dígítal (e-mail ou redes socíaís);

c) Deverão ser obtídas as ínþrmações de caracterização do domícílío,

socíoeconômicas da família e dos resídentes e das viagens realízadas por

qualquer modo de transporte motorízado ou não, realízado no dia útìl

anteríor ao da entrevista, com registro dos locais de orígem e destíno,

modos usados, horáríos, tempos de viagem; outras ínformações que seiam

úteís para os fins do trabalho;

d) A amostra deverá ser distribuída no terrítório, segundo o plano de

zoneamento de tráfego a ser elaborado pela empresa contratada e

submetido à aprovação do gestor do contrato, de tal modo que seja

representatívo dos domicílíos de cada zona, e ainda segundo critérios

apropríados quanto aos erros estatísticos. A princípio, um total de 80 zonas

de tráfego no Dístríto Sede e I zonas nos demais dístritos da zona rural é

um parâmetro inicial para ser considerado.

e) O zoneamento de tráfego deverá ser elaborado de acordo com as

necessidades do diagnóstico e do processo de modelagem de transporte a

ser realízado.

1.1.3. Pesquisa de linha de contorno, a ser realizada de acordo com as

seguintes específicaçõe s básícas :
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a) Deverá ser reølizada atravës de contagens de tráfego classíficadas e

entrevistas com motorístas de veículos de passeio e de carga, motociclistas

em 6 pontos estabelecìdos de forma a permitir a obtenção de ínþrmações

das viagens com origem externa e destíno à Londrina e ou de passagem'

b) A amostra é de 6.000 entrevístas nos 6 postos a serem definidos,

dístríbuídos de modo estratíficado por postos e faíxas horárias de acordo

com os fluxos observados.

c) O período de realização das pesquísas é das 7:00 às l9:00h, suieíto a

varíações de acordo com as condições de visibítidade e segurança de cada

local

d) As pesquisas com usuários de transporte coletivo, com destino a

Londrina deverão ser realizadas no Terminal Rodoviário. Para as linhas

originárías dos munícípios conturbados (Cambé e lbíporã) deverão ser

realízadas entrevistas a bordo dos ônibus.

1.1.4. Pesquisa de linha de controle, a ser realizada de acordo com a

s e guint e e s p e c ific aç ão :

a) Deverá ser realízada pesquisa através de contagem de tráfego

classificada e estimativa de ocupação dos veículos (automóveis'

motocicletas e ônibus) em 30 seções víárias localízadas no sístema viárío

principal da cìdade'

b) A pesquisa deverá ser censítáría para as contagens de tráfego e

amostral para as estímativas de ocupação;

c) o período de realização das pesquisas é das 7:00 às l9:00h, suieíto a

variações de ocordo com as condições de visibitidade e segurança de cada

local;

L 1.5. Pesquisa com pelo menos 1.500 (um mit e quínhentos) usuários sobre

avalíação da qualidade dos serviços de transporte coletívo urbano, a ser

realízada, em todos os días da semana, a bordo dos ônibus e microônibus'
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cuja amostra deve ser representativa em quantidade das demandas

observadas nas línhas e rotas em operação;

1.1.6. Pesquisa com pelo menos 600 (seíscentos) cíclistas sobre orígens,

destínos e rotas das víagens, a ser realizada nos períodos de píco da

demanda, de segunda a sexta-feíra, nos príncípaís corredores de tráfego,

onde se concentra o uso dessa modalídade de transporte não motorizado;

1.1.7. Contagens volumétrícas de tráfego em 30 (trinta) pontos estratégicos

da malha víária urbana a serem definidos pelo IPPUL de acordo com as

necessidades de avalíação de locais com maior incidêncía de

retardamentos de tráfego (gargaloý, a serem realizados nos períodos de

pico manhã, almoço e tarde (3 horas de duração cada um);

1.1.8. Pesquísa de velocidade e retardamento do tráfego geral nos

principais corredores de tráfego, a ser realízada em uma amostra estìmada

de 60 lcrn unidírecionaís, nos períodos de pico manhã, almoço e tarde (3

horas de duração cada um), em uma amostra de pelo menos 3 medidas por

segmento viário;

L l.9.Pesquísa de embarque e desembarque nas línhas de transporte

coletivo, ocupação visual e demøís levantamentos com relação ao sistema

de transporte coletívo necessáríos para preparar a lícítação para

renovação da concessão dos serviços;

L1.10. Processamento de dados do sistema de monitoramento dos ônibus

municipaís para obtenção de velocidades médias do transporte público

coletivo;

I.l.ll.Processamento de dado do sístema de bilhetagem eletrônica dos

ônibus municípais para obtenção de inþrmações quantítativas de interesse

aos estudos.

1.2. Diagnóstico e Prognóstico

1.2.1. Elaboração de análises da situação da mobílidade urbana em

Londrina na situação atual (línha de base) considerando todos os modos de
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transporte motorizados e não motorizados a partír dos dados secundários e

das pesquisas realízadas e de um programa, a ser proposto pela

contratada, de consultas à Sociedade;

1.2.2. Desenvolvimento de modelo de transporte, com uso de sofnttare de

planejamento, que permíta modelar os fluxos de viagens motorizadas

ìndividuaís e coletivas a partir das ínformações das pesquísas realizadas;

1.2.3. Produção de estímativas de evolução das viagens em um período de

20 anos, com anos intermediários a cada 5 anos, considerando analises

demográficas, socíoeconômícas e urbanas a serem realizadas em coniunto

com a equípe do IPPUL encarregada da revisão do Plano Diretor Urbano,

a seremformuladas em diversos cenários;

L2.4. Produção de prognóstico da mobílidade urbana em Londrína, no

mesmo período de 20 onos, considerando que não venha a ser realízada

nenhuma intervenção no sístema víário e no serviço de transporte coletivo,

contemplando uma especial avaliação, êffi coniunto com a equipe do

IPP\IL encarregada da revisão do Plano Diretor Urbano, dos reflexos que

distíntas polítícas de uso e ocupação do solo possa provocar na mobilidade

urbana, através da simulação de cenáríos alternativos;

L2.S.Apresentação e discussão do diagnóstíco e prognóstico em processo

de consulta social, com ao menos uma audiência pública.

1.3. Plano de Mobitidade (Irbana Sustentdvel (PlønMob Londrina)

1.3.1. Elaboração de diretrízes e uma pauta de ação pública e social para a

mobílídade urbana em Londrína, em consonâncía com as diretrizes da

política urbana e da revisão do Plano Dìretor (Jrbano, que ocorrerá de

þrma concomitante e coordenados com os trabalhos do Plano de

Mobilidade, de modo que as intervenções a seretn propostas seiam

coerentes com a visão de cidade e de qualidade de vída que se deseia para

ofuturo da cidade.

1.3.2. Elaboração de propostas para c'urto, médio e longo prazo para os
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sístemas de mobilídade da cídade, naforma de ações em ínfraestrutura, em

tecnologias, em serviços públicos, campnnhas públícas e outros tÌpos que

permitam reduzír os problemas que víerem a ser diagnostícados para o

momento atual e aqueles que seiam prevístos para ocorrerem a longo

prazo, de acordo com o prognóstico.

L3.2.l.Deverão ser analísados e propostas medidas, sem límitar-se a elas,

para os seguintes temas:

a. Redução dos acídentes e promoção da vida, com a redução das

mortes decorrentes do trânsito;

b. Melhoria das condições de circulação dos pedestres, considerando

conþrto e segurança;

c. Melhoria e amplíação da ínfraestrutura cíclístíca;

d. Melhoría da qualidade e da economicidade dos servíços de transporte

público coletivo;

e. Integração metropolitana, no nível dos municípios conurbados, do

serviço de transporte público coletivo;

f. Sotuções tecnológícas alternativas para o transporte coletívo que

possam ser pensadas para médio e longo prazo;

g. Solução para os gargalos de tráfego, por medidas de tráfego e ou de

construção de obras de arte especiais;

h. Intervenções para a superação de pontos de descontinuidade viáría e

estabelecimento de noÿas rotas, incluindo a ampliação do sístema

viário;

í. (Jso de sístemas tecnológicos para suporte à círculação.

j. Gestão de controle de demanda de viagens (GDI/)'

1.3.3. Elaboração de um arcabouço de medídas de promoção do

envolvímento permanente da Socíedade nas questões da mobilídade

urbana, þrmuladas de modo que as medidas do Plano de Mobilidade

possam ser de fato efetívadas, acompanhadas e submetidas a um controle

social.
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L3.4. Organização de planos de ação que orientem a ação públíca no

campo da mobílídade urbana.

1.3.5. Preparação de base de ínþrmações econômico-financeiras,

amparada nas propostas do Plano de Mobilidade, que permíta ao

Município instruir processos de captação de recursos financeíros emþntes

de recursos para ínvestimentos do Governo Estadual e Federal, como

tambëm em agências e bancos de investímentos nacíonaís e ínternacionais,

a qual deverá conter estìmativas dos recursos financeiros e avaliação de

v íab ilidade e c o nôm íc o -financ e ír a s o c íal do s pr oi e to s.

1.3.6. Promoção de díscussão social sobre as propostas realizadas, com ao

menos a realízação de uma audiêncía pública.

1.4. Projetos específtcos

1.4.1. Projeto de mobilídade para a área central de Londrína

Requer-se que seja elaborado um projeto específico de mobílídade para a

área central de Londrína a partír das ínformações obtidas nas pesquisas e

análises de diagnóstíco. O perímetro do projeto será estabelecido na

ocasíão, devendo ser da ordem de 60 hectares.

O projeto terá como objetivo específico a promoção, de acordo com um

cronograma razoável de intervenções, melhorias significatívas na

circulação de veículos e pessoas, com a criação de espaços convídativos à

ampliação do uso pela população da área central, com reflexos no

desenvolvímento econômíco desta regíão'

O projeto da Área Central deverá apresentar um diagnóstico especffico das

condíções de círculação de pedestres e veículos na regìão. Deverá ser feita

uma avalíação da infraestrutura viária disponível, com ênfase para as

calçadas; a quantfficação dos fluxos de veículos e pessoas na região; uma

análise das condíções de dístribuição de mercadorias e þrmuladas

díretrizes para intervenções, que poderão contemplar, sem se límítar a

elas, medidas de alterações geométrícas, mudanças do plano de circulação,
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modíficação na oferta de estacionamentos, alterações semýöricas,

mudanças no transporte coletivo.

1.4.2. Estudos de adequação do Projeto SuperBus

O Projeto SuperBus é um programa do Munícípio, em ímplantação, que

conta com recursos do PAC Mobilidade Médias Cidades (da ordem de 144

mílhões de Reaís), o qual se vale do conceito de BHLS - Bus wíth Hígh

Level of Service, com a implantação de uma infraestrutura para o

transporte coletívo, com 69 lcrn de faíxas exclusivas; requalificação dos

abrigos com informações ao usuário; ampliação da rede cícloviária;

construção de obras de arte especial e ampliação de terminaís de

integração.

Consíderando que o Projeto SuperBus contemplou até o momento um

enþque fisico, mais voltado à infraestrutura, requer-se que seia realizado

um estudo especifico voltado à estrutura da rede e à prestação do servíço

de transporte coletivo que possa ampliar os beneficíos esperados com o

projeto.

Neste estudo, deverão ser estudadas e propostas, sem límitar-se a elas,

medídas de revisão de traçado das línhas com racionalização do sístema,

íncluíndo alternativas ao modelo radio concêntrico atual; utílização de

recursos de integração eletrôníca como apoio da ampliação da

acessibilídade, sem necessidade obrigatóría de integração /ísíca nos

terminais, princípalmente no Termínal Central; bem como a adoção de

tecnologias veiculares alternatívas.

Atém desses levantamentos e estudos, deverá ser realìzado avalìação

econômícafinanceíra do sistema com definíção do modelo de negócío para

realização de processo licítøtório com o objetivo da Concessão dos

Servíços de Trønsporte Coletívo, visto que o prazo de vigêncía do Contrato

atual é até I8/01/2019.
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1.4.3. Estudo de modelo de gestão públíca para a mobílídade urbana em

Londrína

Requer-se que à luz das avaliações de díagnóstico seja realízado um estudo

de um modelo de gestão pública para a mobilidade urbana em Londrína

que possa servir aos propósitos de ímplantação das ações decorrentes do

Plano de Mobílidade.

Enquanto modelo de gestão entende-se o estudo e proposíções nos

seguíntes campos:

. Articulação ínstitucional dos vários órgãos munícípaís envolvídos no

tema da mobílídade urbana: IPPUL; Secretaría de Obras e PavÌmentação;

CMTU, entre os principais;

. Mapeamento de processos, identíficação de lacunas e sobreposições e

proposição de novos arranjos, incluindo a viabílidade de novas estruturas

de adminístração;

. Artículação ínstítucional no nível metropolítano, incluindo principalmente

os munìcípíos conturbados ;

. Processos de trabalho associados ao planejamento e acompanhamento de

execução do plano de ações e das metas de mobílidade;

. Monítoramento e observação das condições de mobilidade na cidade;

. Legislação e regulømentação;

. Promoção de particípação privada, mediante operoções Ltrbanas,

parcerias públíco-privadas e de outros meios para viabílízação de

investimentos no sistema de transporte

2. Produtos requeridos

2.1. A relação de produtos obrigatórios dos estudos é a seguinte

a) Relatórío de Planejamento das Pesquísas de Campo;

b) Relatório de resultados dos levantamentos e pesquisas;

c) Relatório do Díagnóstico e Prognóstico;

d) Relatório do Plano de Mobilidade Urbana;
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e) Relatório do Projeto Específico pora a Area Central;

fl Relatório do Projeto Especffico de Aprímoramento do SuperBus e

preparação para a Concessão do serviço de Transporte Coletivo;

g) Relatório do Projeto Específico do Modelo de Gestão Pública

2.L1. Observada a relação dos produtos acíma, outros produtos, ou

subprodutos poderão ser propostos.

3. Prøzo dos lrabølhos

3.1. O prazo total dos trabalhos é de 14 (quatorze) meses, devendo ser

observados os seguíntes marcos para a entrega dos relatóríos obrígatórios:

a) Relatórío de Planejamento das Pesquisas de Campo: Io mês

b) Relatório de resultados dos levantamentos e pesquísas: 6o mês

c) Relatório do Diagnóstico e Prognóstíco: 8o mês

d) Relatório do Plano de Mobílídade Urbana: I4o mês

e) Relatório do Projeto Específico para o Ár"o Central: l2o mês

J) Retatórío do Projeto Específico de Aprímoramento do SuperBus e

preparação para a Concessão do serviço de Transporte Coletivo: I2o mês

g) Retatório do Projeto Específico do Modelo de Gestão Públíca: I4o mês



Lista de empresas contatadas

Empresa: Oficina - Engenheiros Consultores Associados Ltda

Responsável: Antônio Luiz Mourão Santana e/ou Arlindo Fernandes

Rua Ouvidor Peleja, 375 - Saúde - São Paulo /SP - CEP 04128-000

CNPJ: 57.349.904 / 000L-44

Telefone : (7L) 5 07 8-599 4

e-mail : oficina@oficinaconsultores.com.br / arlindo@oficinaconsultores.com.br

Empresa: Planservi Engenharia

Responsável: Felipe Kabbach

Av. Prof. Ascendino Reis, 725 - Vila Clementino / SP - CEP. 04027-000

CNPJ: 65.52 5.404 / 000L-44

Telefone/Fax: (1 1) 3884.369 6

e-mail: fkabbach@planservi.com.br / planservi@planservi.com.br

Empresa: Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S/A

Responsável: Djalma Martins Pereira

Rua Frei Francisco Mont'Alverne, 750 - Curitiba

CNPJ: 76.43 6.849 /0007-74

Telefone : (4I) 307 1-4200

e-mail : Djalma@engefoto.com.br

Empresa: PAIT Consultores

Responsável: Maria de Fátima Silva

Rua Carneiro da Cunha, 303, cj. 26 - Saúde - São Paulo/SP CEP: 04744-000

Fone/Fax (55 11) 5565-1020

e-mail: pait@paitconsultores.com

Empresa: TTC Soluções de Mobilidade

Responsável: Eduardo Barbosa Germani e / ou Francisco Moreno Neto

R. Marcondes de Andrade,262 - São Paulo - SP/CEP 04265-040

Fone/Fax (55 11) 2060-0200

e-mail: ttc@ttc.com.br
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São Paulo, 16 dejunho de20L7.

Ao lnstituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL

A/CSra. Denise Maria Ziober

Diretora de Trânsito e Sistema Viário

Ref.: Orçamento de estudos

Prezada Senhora,

Considerando a vossa solicitação de orçamento relativo aos estudos de consultoria em engenharia

de transportes e de planejamento urbano conforme as especificações do e-mail de V.Sa. de 25/05/2017,

informamos que o custo estimado dos serviços é de RS 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais),

com a seguinte distribuição por produtos a serem entregues:

Produto Valor (RS)

isas e levantamentos 1.940.000,00

2-Di tco 670.000,00

3-PlanMob Londrina 380.000,00

,!t-Projeto Específico para a Área Centra 160.000,00

S-Projeto Específico de Aprimoramento do SuperBus e preparação 
; 330.000,00

ra a concessão do servi ço de transporte coletivo

6-Pro co do Modelo de Gestão Pública 120.000,00

Total 3.600.000,00

Esclarecemos que os custos informados incluem todas as despesas necessárias para a realização

dos trabalhos, sejam de remuneração dos profissionais, como despesas de transporte, estadia,

equipamentos, softwares, entre outros, além das despesas de administração central, remuneração da

empresa e despesas fiscais.

Agradecemos ao convite e desculpamo-nos pelo atraso no envio da cotação, haja vista que, como

já esclarecido, ocorreu um extravio dos vossos e-mails.

Atencíosamente,

Aolen¿!.,
Arlindo Fernandes

Diretor e representante legal

Oficina Ën6enheiros Consultores Associodos Ltda

Rua Ouvidor Pele.ja, 375, Vila Mariana, 5ão Paulo, CEP 041.28-000

Tel. 11-5078.5994



Sra. Denise Moria Ziober
Diretoro de Trônsito e Sistemo Viório do IPPUL

Londrina/PR

Senhora Diretora,

Primeiramente nos desculpamos pela demora no retorno acerca deste pedido de cotação.

Como não executamos todos os processos de pesquisas em campo internamente,
dependíamos de cotação de parceiros e tivemos longa demora no retorno destas.
Nossa avaliação de preços é a seguinte:

¡ Valor total estimado dos serviços: RS 4.964.000,00
o Produtos a serem entregues:

. Análise da situação existente e programação de pesquisas: R$

83.000,00
. Elaboração de pesquisas e levantamentos de dados: R$

2.610.000,00
. Diagnóstico: RS 500.000,00
r Perspectiva futura: R$ 412.000,00
. Desenvolvimento de um plano de mobilidade: RS 380.000,00
. Proposta de projeto para a Área Urbana Central: RS 310.000,00
. Projeto de Aperfeiçoamento do sistema Superbus: R$ 237.000,00
. Proposta de modelo de concessão para o transporte público
coletivo: RS 235.000,00
r Proposta de um novo modelo de gestão pública: RS 197.000,00

Atenciosamente,
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De: Denise Maria Ziober - Ippul [mailto:denise,ziober@londrina.pr,gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 12 de junho de 2017 13:55
Para : Djalma@engefoto.com.br
Assunto: Fw: RES: Cotação de Preços - Prefeitura de Londrina

Caro Sr. Djalma,
Dado o tempo decorrido do envio desta solicitação, gostaríamos muito de receber a

Cotação de preços solicitada para darmos início aos processos intemos paraa licitação
dos serviço.
Gratanovamente e no aguardo,
Atenciosamente,

Denise Maria Ziober
Diretora de Trânsito e Sistema Viário do IPPUL



Mensagem encaminhada
De : " Dj alma Martins Pereira" <dj almaper eir a@engefoto. com. br>
Data:2510512017 13:27
Assunto: RES: Cotação de Preços - Prefeitura de Londrina
Para: "'Denise Maria Ziober - Ippul"' <denise.ziober@londrina.pr. gov.br>
Prezada Denise,

Contirmamos o recebimento da consulta de preços.
Vamos avaliar e daremos retorno.

Atenciosamente,
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D e : Denise Maria Ziober - Ippul fmailto : den ise.ziober @lond rina.pr. gov. br]
Enviada em: quinta-feira,25 de maio de 2017 12:59
Para : Djalma@engefoto. com.br
Assunto: Cotação de Preços - Prefeitura de Londrina

'A Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S/A
Rua Frei Francisco Mont'Alveme,750 - Curitiba
CNPJ: 7 6.43 6.849 I 0001 -7 4
Telefone : (41) 307 I -4200
Responsável : Dj alma Martins Pereira
e-mail : Dj alma@engefoto. com. br

Londrina, 25 de maio de 2017.

Prezado Senhor,

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL, juntamente

com a Prefeitura do Município de Londrina, preparam certame para"Contratação de

empresa especializada em consultoria de engenharia de transportes e de
planejamento urbano, para concepção, desenvolvimento e elaboração de vários
produtos especificados abaixo."
Assim, como parte dos procedimentos administrativos necess¿irios, solicitamos de vossa

senhoria a gentilezade encaminhar orçamento com estimativa de preços unitários
para cada serviço e produto relacionado, para auxiliar este Instituto no
estabelecimento do preço médio de mercado e também na tomada de decisões quanto ao

conjunto e objetos a serem contratados.
Assim sendo, aguardaremos resposta de vossa senhoria o mais breve possível, para

darmos encaminhamento na contratação pretendida.



Atenciosamente,

Denise Maria Ziober
Diretora de Trânsito e Sistema Viário do IPPUL

Relação dos produtos:

L. Especificação do Objeto:
a) Realização de pesquisa de Origem e Destino Domiciliar, pesquisa de linha de
contorno, pesquisa de linha de controle e demais pesquisas de apoio ao conhecimento
das oondições de mobilidade urbana na Cidade de Londrina;
b) Diagnóstico e Prognóstico das condições de mobilidade wbana na Cidade de
Londrina
c) Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PlanMob Londrina) em
conformidade com as diretrizes da Lei Federal 12.58712012 -PolíticaNacional de
Mobilidade Urbana e com as orientações gerais da Secretaria Nacional de Mobilidade
Urbana - SEMOB para a realização dos planos de mobilidade urbana;
d) Projetos específicos:

' Estudo de reordenamento da circulação veicular e de pessoas na ¿irea central de
Londrina, associado a intervenções de acessibilidade e outras de caúúer urbanístico;

'Estudos de adequação do Projeto SuperBus com racionalização da rede de serviços,
avaliação econômica financeira do sistema e definição do modelo de negócio para a
revisão da Concessão dos Servigos de Transporte Coletivo;
. Estudo de modelo de gestão pública parcamobilidade urbana em Londrina.

1.1 Pesquisas e demais levantamentos
Arealização das pesquisas e demais levantamentos devem contemplar as seguintes
atividades mínimas:
1 .1 .1 . Levantamento da infraestrutura vi¿íria e das condições de circulação do sistema
viario principal;
1.1.2. Pesquisa de origem e destino domiciliar, a ser realizada de acordo com as
seguintes especificações básicas:
a) Deverá ser pesquisada uma amostra de 5.000 (cinco mil) domicílios, distribuídos no
Distrito Sede e nas ¿íreas urbanas dos demais 8 distritos do Município;
b) Em todos os domicílios deverão ser entrevistados individualmente, de forma
presencial, todos os residentes da família ou famílias que residam na residência, caso
esta seja de uso coletivo, com idade igual ou superior a 10 anos. Não se admite, em
nenhuma hipótese arcalização de pesquisas no qual um dos moradores responda pelo
outro ou obtidas por meio telefônico ou digital (e-mail ou redes sociais);
c) Dwerão ser obtidas as informações de caracterização do domicilio, socioeconômicas
da família e dos residentes e das viagensrealizadas por qualquer modo de transporte
motorizado ou não, rcalizado no dia útil anterior ao da entrevista, com registro dos
locais de origem e destino, modos usados, horarios, tempos de viagem; outras
informações que sejam úteis para os fins do trabalho;
d) A amostra deverá ser distribuída no território, segundo o plano de zoneamento de
tráfego a ser elaborado pela empresa contratada e submetido à aprovação do gestor do
contrato, de tal modo que seja representativo dos domicílios de cada zona, e ainda
segundo critérios apropriados quanto aos effos estatísticos. A princípio, um total de 80



zonas de tráfego no Distrito Sede e 8 zonas nos demais distritos dazonarural é um
parâmetro inicial para ser considerado.
e) O zoneamento de tráfego deverá ser elaborado de acordo com as necessidades do
diagnóstico e do processo de modelagem de transporte a ser realizado.

1.1.3. Pesquisa de linha de contorno, a ser realizada de acordo com as seguintes
especificações básicas :

a) Deverá ser realizada através de contagens de tráfego classificadas e entrevistas com
motoristas de veículos de passeio e de carga, motociclistas em 6 pontos estabelecidos de

forma a permitir a obtengão de informações das viagens com origem externa e destino à

Londrina e ou de passagem.
b) A amostra é de 6.000 entrevistas nos 6 postos a serem definidos, distribuídos de

modo estratificado por postos e faixas horarias de acordo com os fluxos observados.
c) O período de realização das pesquisas é das 7:00 às 19:00h, sujeito a variações de

acordo com as condições de visibilidade e segurança de cada local;
d) As pesquisas com usuarios de transporte coletivo, com destino à Londrina deverão
ser realizadas no Terminal Rodoviario. Para as linhas originárias dos municípios
conurbados (Cambé e lbiporã) deverão ser realizadas entrevistas a bordo dos ônibus.

1.1.4. Pesquisa de linha de controle, a ser realizada de acordo com a seguinte
especiflrcação:
a) Deverá ser realizada pesquisa através de contagem de tráfego classificada e

estimativa de ocupação dos veículos (automóveis, motocicletas e ônibus) em 30 seções

vi¿árias localizadas no sistema viario principal da cidade.
b) A pesquisa deverá ser censitiiriapara as contagens de tráfego e amostral para as

estimativas de ocupação;
c) O período de rcalização das pesquisas é das 7:00 às 19:00h, sujeito a variações de

acordo com as condições de visibilidade e segurança de cada local;

1.1.5. Pesquisa com pelo menos 1.500 (um mil e quinhentos) usuarios sobre avaliação
da qualidade dos serviços de transporte coletivo urbano, a ser realizada, em todos os

dias da semana, a bordo dos ônibus e microônibus, cuja amostra deve ser representativa
em quantidade das demandas observadas nas linhas e rotas em operação;
1.1.6. Pesquisa com pelo menos 600 (seiscentos) ciclistas sobre origens, destinos e rotas

das viagens, a ser rcalizadanos períodos de pico da demanda, de segunda a sexta-feira,
nos principais corredores de tráfego, onde se concentra o uso dessa modalidade de

transporte não motori zado;
1.1.7. Contagens volumétricas de tráfego em 30 (trinta) pontos estratégicos da malha
viaria urbana a serem definidos pelo IPPUL de acordo com as necessidades de avaliação
de locais com maior incidência de retardamentos de tráfego (gargalos), a serem

realizados nos períodos de pico manhã, almogo e tarde (3 horas de duração cada um);
1.1.8. Pesquisa de velocidade e retardamento do tráfego geral nos principais corredores

de tráfego, a ser rcalizada em uma amostra estimada de 60 km unidirecionais, nos

períodos de pico manhã, almoço e tarde (3 horas de duração cada um), em uma amostra

de pelo menos 3 medidas por segmento viario;
1.1.9.Pesquisa de embarque e desembarque nas linhas de transporte coletivo, ocupação

visual e demais levantamentos com relação ao sistema de transporte coletivo
necessarios para preparar a licitação para renovação da concessão dos serviços;
1.1.10. Processamento de dados do sistema de monitoramento dos ônibus municipais
para obtenção de velocidades médias do transporte público coletivo;



1.1.1 l.Processamento de dado do sistema de bilhetagem eletrônica dos ônibus
municipais para obtenção de informações quantitativas de interesse aos estudos

1.2. Diagnóstico e Prognóstico
1.2.1. Elaboração de análises da situação da mobilidade urbana em Londrina na situação
atual (linha de base) considerando todos os modos de transporte motorizados e não
motorizados a partir dos dados secundarios e das pesquisas realizadas e de um
programa, a ser proposto pela contratada, de consultas à Sociedade;
l.2.2.Desenvolvimento de modelo de transporte, com uso de software de planejamento,
que permita modelar os fluxos de viagens motoÅzadas individuais e coletivas a partir
das informações das pesquisas realizadas;
1.2.3. Produção de estimativas de evolução das viagens em um período de 20 anos, com
anos intermediarios a cada5 anos, considerando analises demográficas,
socioeconômicas e urbanas a serem realizadas em conjunto com a equipe do IPPUL
encarregada da revisão do Plano Diretor Urbano, a serem formuladas em diversos
cenarios;
l.2.4.Produção de prognóstico da mobilidade urbana em Londrina, no mesmo período
de 20 anos, considerando que não venha a ser realizada nenhuma intervenção no sistema
vi¿írio e no serviço de transporte coletivo, contemplando uma especial avaliação, em
conjunto com a equipe do IPPUL encarregada da revisão do Plano Diretor Urbano, dos
reflexos que distintas políticas de uso e ocupação do solo possa provocar na mobilidade
urbana, através da simulação de cenários alternativos;
1.2.5.Apresentação e discussão do diagnóstico e prognóstico em processo de consulta
social, com ao menos uma audiência pública.

1.3. Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PlanMob Londrina)
1.3.1. Elaboraçáo de diretrizes e uma pauta de ação pública e social para a mobilidade
urbana em Londrina, em consonância com as diretrizes da política urbana e da revisão
do Plano Diretor Urbano, que ocofferá de forma concomitante e coordenados com os
trabalhos do Plano de Mobilidade, de modo que as intervenções a serem propostas
sejam coerentes com a visão de cidade e de qualidade de vida que se deseja para o
futuro da cidade.
l.3.2.Elaboração de propostas para curto, médio e longo prazo para os sistemas de
mobilidade da cidade, na forma de ações em infraestrutura, em tecnologias, em serviços
públicos, campanhas públicas e outros tipos que permitam reduzir os problemas que
vierem a ser diagnosticados para o momento atual e aqueles que sejam previstos para
ocofferem a longo ptazo, de acordo com o prognóstico.
L3.2.l.Deverão ser analisados e propostas medidas, sem limitar-se a elas, para os
seguintes temas:

a. Redução dos acidentes e promoção da vida, com a redução das mortes
decorrentes do trânsito;

b. Melhoria das condições de circulação dos pedestres, considerando conforto e

segurança;
c. Melhoria e ampliação da infraestrutura ciclística;
d. Melhoria da qualidade e da economicidade dos serviços de transporte público

coletivo;
e. Integração metropolitana, no nível dos municípios conurbados, do serviço de

transporte público coletivo ;

f. Soluções tecnológicas alternativas para o transporte coletivo que possam ser
pensadas para médio e longo ptazo;



g. Solução para os gargalos de tráfego, por medidas de tráfego e ou de construção
de obras de arte especiais;

h. Intervenções para a superação de pontos de descontinuidade viaria e

estabelecimento de novas rotas, incluindo a ampliação do sistema viario;
i. Uso de sistemas tecnológicos para suporte à circulação.
j. Gestão de controle de demanda de viagens (GDV).

1.3.3. Elaboração de um arcabouço de medidas de promoção do envolvimento
permanente da Sociedade nas questões da mobilidade urbana, formuladas de modo que
as medidas do Plano de Mobilidade possam ser de fato efetivadas, acompanhadas e

submetidas a um controle social.
1.3.4. Organização de planos de ação que orientem a ação pública no campo da
mobilidade urbana.
1.3.5. Preparação de base de informações econômico-financeiras, amparada nas
propostas do Plano de Mobilidade, que permita ao Município instruir processos de
captação de recursos financeiros em fontes de recursos para investimentos do Governo
Estadual e Federal, como também em agências e bancos de investimentos nacionais e

intemacionais, a qual deverá conter estimativas dos recursos financeiros e avaliação de
viabilidade econômico-financeira social dos proj etos.
1.3.6. Promogão de discussão social sobre as propostas realizadas, com ao menos a
realização de uma audiência pública.

1.4. Projetos específicos
L4.1. Projeto de mobilidade para a área central de Londrina
Requer-se que seja elaborado um'projeto específico de mobilidade para aárea central de

Londrina apartir das informações obtidas nas pesquisas e análises de diagnóstico. O
perímetro do projeto será estabelecido na ocasião, devendo ser da ordem de 60 hectares.
O projeto terá como objetivo específlrco a promoção, de acordo com um cronogr¿rma
razoáxel de intervenções, melhorias significativas na circulação de veículos e pessoas,

com a criação de espaços convidativos à ampliação do uso pela população daánea
central, com reflexos no desenvolvimento econômico desta região.
O projeto da Área Central deverá apresentar um diagnóstico específico das condições de

circulação de pedestres e veículos na região. Deverá ser feita uma avaliação da
infraestruturavifuia disponível, com ênfase para as calçadas; a quantificação dos fluxos
de veículos e pessoas na região; uma análise das condições de distribuição de

mercadorias e formuladas diretrizes para intervenções, que poderão contemplar, sem se

limitar a elas, medidas de alterações geométricas, mudanças do plano de circulação,
modificação na oferta de estacionamentos, alterações semafóricas, mudanças no
transporte coletivo.

1.4.2. Estudos de adequação do Projeto SuperBus
O Projeto SuperBus é um programa do Município, em implantação, que conta com
recursos do PAC Mobilidade Médias Cidades (da ordem de 144 milhões de Reais), o
qual se vale do conceito de BHLS - Bus with High Level of Service, com a implantação
de uma infraestrutura para o transporte coletivo, com 69 km de faixas exclusivas;
requalificação dos abrigos com informações ao usuario; ampliagão da rede ciclovi¿íria;
construção de obras de arte especial e ampliação de terminais de integração.
Considerando que o Projeto SuperBus contemplou até o momento um enfoque físico,
mais voltado à infraestrutura, requer-se que sqarealizado um estudo especifico voltado
à estrutura da rede e à prestação do serviço de transporte coletivo que possa ampliar os

beneficios esperados com o projeto.



Neste estudo, deverão ser estudadas e propostas, sem limitar-se a elas, medidas de

revisão de traçado das linhas com racionalização do sistema, incluindo alternativas ao
modelo radio concêntrico atual; utilização de recursos de integração eletrônica como
apoio da ampliação da acessibilidade, sem necessidade obrigatória de integração física
nos terminais, principalmente no Terminal Central; bem como a adoção de tecnologias
veiculares alternativas.
Além desses levantamentos e estudos, deverá ser realizado avaliação econômica
financeira do sistema com defrnição do modelo de negócio parurealização de processo

licitatório com o objetivo da Concessão dos Serviços de Transporte Coletivo, visto que

o prazo de vigência do Contrato atual é até 1810112019.

L4.3. Estudo de modelo de gestão pública para a mobilidade urbana em Londrina
Requer-se que à luz das avaliações de diagnóstico seja realizado um estudo de um
modelo de gestão pública paraamobilidade urbana em Londrina que possa servir aos
propósitos de implantação das ações decorrentes do Plano de Mobilidade.
Enquanto modelo de gestão entende-se o estudo e proposições nos seguintes campos:
. Articulação institucional dos varios órgãos municipais envolvidos no tema da
mobilidade urbana: IPPUL; Secretaria de Obras e Pavimentação; CMTU, entre os

principais;
. Mapeamento de processos, identificação de lacunas e sobreposições e proposigão de

novos arranjos, incluindo a viabilidade de novas estruturas de administração;
. Articulação institucional no nível metropolitano, incluindo principalmente os

municípios conurbados ;
. Processos de trabalho associados ao planejamento e acompanhamento de execução do
plano de agões e das metas de mobilidade;
. Monitoramento e observação das condições de mobilidade na cidade;
. Legislagão e regulamentação;
. Promoção de participação privada, mediante operações urbanas, parcerias público-
privadas e de outros meios para viabilização de investimentos no sistema de transporte

2. Produtos requeridos
2.I. Arelação de produtos obrigatórios dos estudos é a seguinte:
a) Relatório de Planejamento das Pesquisas de Campo;
b) Relatório de resultados dos levantamentos e pesquisas;

c) Relatório do Diagnóstico e Prognóstico;
d) Relatório do Plano de Mobilidade Urbana;
e) Relatório do Projeto Específico para aÁrea Central;
f) Relatório do Projeto Específico de Aprimoramento do SuperBus e preparação

para a Concessão do serviço de Transporte Coletivo;
g) Relatório do Projeto Específico do Modelo de Gestão Pública

2.1.1. Observada a relação dos produtos acima, outros produtos, ou subprodutos
poderão ser propostos.

3. Prazo dos trabalhos
3.1. O prazo total dos trabalhos é de 14 (quatorze) meses, devendo ser

observados os seguintes marcos para a entrega dos relatórios obrigatórios:
a) Relatório de Planejamento das Pesquisas de Campo: 1o mês

b) Relatório de resultados dos levantamentos e pesquisas: 6o mês

c) Relatório do Diagnóstico e Prognóstico: 8o mês



d) Relatório do Plano de Mobilidade Urbana: l4o mês
e) Relatório do Projeto Específico para aÁ¡ea Central: 12o mês
f) Relatório do Projeto Específico de Aprimoramento do SuperBus e preparação paru a
Concessão do serviço de Transporte Coletivo: 12o mês
g) Relatório do Projeto Específico do Modelo de Gestão Pública: 14'mês

ORçAMENTO ESTIMATIVO

Valor estimado dos trabalhos: R$ (

Produtos veN
sas e Levantamentos

e stico;
Plano de Mobilidade Urbana;

eto Específico a Central;
Projeto Específico de Aprimoramento do SuperBus e preparação

a Concessão dos deT Coletivo;
do Modelo de Gestão Pública

Total

Custo (R$)


