
TERMINAL RODOVIÁRIO: NOVA EMPRESA TEM 30 DIAS PARA ASSUMIR A ADMINISTRAÇÃO

  

  O prefeito Airton Garcia e o secretário de Transporte e Trânsito, Coca Ferraz, assinaram na
tarde desta quinta-feira (11), a ordem de serviço para que a empresa Plataforma 15 Terminais
Rodoviários Ltda, vencedora do processo licitatório, assuma a administração do Terminal
Rodoviário de São Carlos.

   

  Após a ordem de serviço emitida nesta quinta-feira (11), a empresa tem 30 dias para assumir
a concessão do Terminal Rodoviário Paulo Egydio Martins.
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  O valor do contrato foi estimado em R$ 808.107,20 referente a estimativa de valor de repasse
mínimo previsto com base na estimativa de arrecadação pelo período de 2 anos. Já o valor
estimado da concessão corresponde a estimativa de receita do sistema no prazo de 2 anos é
de R$ 4.040.536,00. O porcentual do repasse é fixo, sendo que o valor repassado poderá
variar, de acordo com a variação das receitas.

   

  “A taxa de outorga era de R$ 5 mil mês, agora passou para R$ 63 mil. Encontramos muitas
licitações por fazer, mas aos poucos vamos conseguindo colocar a casa em ordem”, disse
Coca Ferraz, secretário de Transporte e Trânsito.

   

  O prefeito Airton Garcia espera que a empresa assuma dentro do prazo estabelecido. “É uma
empresa que tem experiência na administração de outros terminais e esperamos que aqui
também desenvolva um bom trabalho”.

   

  Hoje 31.668 passageiros embarcam anualmente no Terminal Rodoviário de São Carlos no
transporte coletivo e rodoviário interestadual; 279.864 anualmente embarcam para viagens de
longa distância (80 km); 87.300 para viagens de média distância (entre 40 e 79,9 Km) e 8.220
para viagens de curta distância (até 39,9 Km). A previsão com essas receitas tarifárias durante
a execução do contrato é de R$ 3.169.428,00. A arrecadação anual com receitas comerciais e
operacionais inerentes ao terminal são as seguintes: guarda volumes (R$ 12.243,00), lojas e
comércio (R$ 397.581,00), cartões e recargas (R$ 22.643,00) e outras (R$ 3.087,00). O
número de funcionários deve chegar a 25, sendo um ajudante de manutenção.
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  A concessão é a título oneroso de serviço público de administração, operação, manutenção e
exploração comercial. A Plataforma 15 Terminais Rodoviários apresentou valor percentual de
37,41% de repasse ao município.
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