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Calculo do Reajuste de Alinhamento

O reajuste de alinhamento corresponde a varia^ao percentual do coefi 
ciente tarifario calculado e aquele vigente, ou seja:

CTcRA = lOOx -1CTv

Onde:
Reajuste de alinhamento (%);RA
Coeficiente tarifario calculado (R$/passageiro.km);CTc
Coeficiente tarifario vigente (R$/passageiro.km).Civ

Calculo daTarifa

O valor da tarifa de uma linha e obtida pelo produto do coeficiente 
tarifario calculado pela extensao total da linha.

A expressao utilizada para o sen calculo e dada a seguir:

T = CT x Ext x (1 + a)

Onde:
Tarifa da linha i (R$/passageiro);1
Coeficiente tarifario (R$/passageiro.km);CT
Extensao da linha i (km);EXT
Coeficiente de quilometragem improdutiva.a

28



n n n n o o

V
fsiJfc #

»-

r.^

f*v
(% ^<.

K ...I....... . :

& » % v-■/

W%*2^0

PI?
I

rai" : K'v
Vv

•;,-i
r® r

Calculo dos Parametros 

Operacionais e dos 

Coeficientes Basicos

jJ.

3



Calculo dos Parametros 

Operacionais e dos 

Coeficientes Basicos
Os parametros operacionais e os coeficientes basicos de 
consume, apresentados a seguir, referem-se as conduces 
medias de opera^ao do servi^o oferecido e a intensidade 
de sua utiliza^ao.

Parametros Operacionais

Percurso Medio Anual

O PMA consiste na quantidade de quilometros percorridos anualmen 
te (produtivos e improdutivos) por um vefculo da frota operante, que 
e utilizada para a conversao dos custos unitarios anuais em custo por 
quilometro, calculado conforme a seguinte expressao:

/■«.

QTPMA = FO

Onde:
PMA Percurso medio anual (km/vei'culo.ano);
QT Quilometragem total percorrida (km/ano);

Frota operante (vefculos).FO

31



Para o calculo da quilometragem total anual, temos:

QT = QP + Qi

Onde:
Quilometragem total percorrida (km/ano);QT
Quilometragem produtiva (km/ano);QP
Quilometragem improdutiva (km/ano).QI

Para a quilometragem produtiva, temos:

QP = 2[ (ExtjXNVRj)
i

Onde:
Quilometragem produtiva (km/ano);QP
Extensao da linha i (km);Ext
Numero de viagens realizadas da linha i (viagens/ano).NVR

A quilometragem improdutiva refere-se aos deslocamentos sem passa- 
geiros e, portanto, sem receita entre as garagens e os terminals, e e dada 
pela seguinte expressao:

QI = a x QP

Onde:
Quilometragem improdutiva (km/ano);
Coeficiente de quilometragem improdutiva;

QI
a

Quilometragem produtiva (km/ano).QP
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Para o calculo do coeficiente de quilometragem improdutiva, temos:

r qta =
QP

Onde:
Coeficiente de quilometragem improdutiva;
Quilometragem total percorrida (km/ano);

a
QT

Quilometragem produtiva (km/ano).QP

Assim, a quilometragem total e obtida pela aplicafao da seguinte 
expressao:

QT = (1 +a)x£(ExtixNVRi)
i

Onde:
Quilometragem total percorrida (km/ano);
Coeficiente de quilometragem improdutiva;

QT
a

Extensa© da linha i (km);Ext,
Numero de viagens realizadas da linha i (viagens/ano).NVR,

Assim, tem-se:

(1 + a) x £ (Ext, x NVR,)
iPMA = FO

t> •

Onde:
PMA Percurso medio anual (km/vei'culo.ano);

Coeficiente de quilometragem improdutiva;a
Extensao da linha i (km);Ext,

NVR, Numero de viagens realizadas da linha i (viagens/ano).
Frota operante (vefculos).FO
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Lota^ao do Vekulo-Tipo

A lota^ao corresponde a quantidade media de assentos oferecidos pelo 
veiculo-tipo da operadora. E obtido mediante o calculo da media arit- 
metica ponderada pela quantidade de veiculos em cada estrato (faixa 
de freqiiencia). A expressao utilizada na sua determina9ao e a seguinte:

I (LOTv xFORv)
LOT = — FOR

Onde:
LOT Lota^ao do veiculo-tipo (passageiros);
LOT, Lota^ao do vefculo v (passageiros);_____________
FOR, Frota (operante + reserva) do vefculo v (veiculos);
FOR Frota (operante + reserva) da operadora (veiculos).

Indice de Aproveitamento Padrao

O IAP corresponde ao grau de utiliza^o do servifo e revela as condi- 
9oes de conforto oferecidas pelas operadoras no transporte de passa
geiros. E obtido por:

DIAP = lOOx LOT x NVR

Onde:
fndice de aproveitamento padrao (%);IAP
Demanda anual (passageiros/ano);D
Lotagao do veiculo-tipo (passageiros);__________
Numero total de viagens realizadas (viagens/ano).

LOT
NVR

A demanda anual corresponde ao total anual de passageiros pagantes 
transportados.
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Coeficientes Basicos de 

Consume de Insumos

Os coeficientes basicos de consumo, sempre que possfvel, foram rela- 
cionados diretamente com a produ^ao de quilometros (combustfvel, 
lubrificantes e rodagem) 
pessoal e despesas gerais).

frota dispomvel (pe9as e acessorios,ou com a

Coeficientes Relacionados com a Quilometragem

Combustivel

O coeficiente basico de consumo de combustfvel e dado por:

QCoCBCC =
QT

Onde:
CBCC Coeficiente basico de consumo de combustivel (litros/km)
QCo Quantidade total anual de combustivel consumido na operagao 

(litros/ano);
Quilometragem total percorrida (km/ano).QT
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Oleos e Lubrificantes

O mdice de consumo de oleos e lubrificantes e dado por:

QOLCBCOL = QT

Onde:
CBCOL Coeficiente basico de consumo de oleos e lubrificantes 

(litros/km);
Quantidade total anual de oleos e lubrificantes consumidos na 
opera^ao (litros/ano);

QOL

Quilometragem total percorrida (km/ano).QT

Rodagem

O coeficiente basico de consumo de rodagem adotado no servitpo semi- 
urbano e dado pela seguinte expressao:

[Z (QpxPp) + E (QcxPc)+Z (QprxPpr)+ X (QrxPr)]
CBCR = 6x

[I (Qpx VUp) ]xP

Onde:
CBCR Coeficiente basico de consumo de rodagem' (pneus/km);
Qp Quantidade de pneus montados (pneus/veiculo);

Pre^o medio do pneu (R$/pneu);Pp
Quantidade de camaras montadas (camaras);Qc
Prego medio da camara (R$/camara);Pc

Qpr Quantidade de protetores montados (protetores);
Ppr Prego medio do protetor (R$/protetor);__________
Qr_____ Quantidade de recapagens realizadas (recapagens);

Prego medio da recapagem (R$/recapagem);______
VUp Vida util do pneu apos as recapagens (km/pneu);

Prego medio ponderado do pneu (R$/pneu).

Pr

P

* O coeficiente basico de rodagem corresponde ao consumo do conjunto 
de pneus de um veiculo (6 pneus).
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Para se obter o valor do prefo medio ponderado do pneu, tem-se:

2“ (QpxPp)
p =

1 Qp

Onde:
Prego medio ponderado do pneu (R$/pneu);P
Quantidade de pneus montados (pneus/vei'culo);QP
Prego medio do pneu (R$/pneu).Pp

Coeficientes Relacionados com a Frota

Pe^as e Acessorios

O consume de pe9as e acessorios, alem do fator idade do veiculo, sofre 
influencia da intensidade do uso da frota e do modelo do veiculo e de 
sua qualidade, e ainda das caractensticas e do estado de conservai^ao 
das vias, das conduces operacionais do trafego e da qualidade da mao- 
de-obra de operate. E dado por:

DAPACBCPA = lOOx FOxPVNCan

Onde:
CBCPA Coeficiente basico de consumo de pegas e acessorios 
________(% do veiculo completo/velculo.ano);_____________
DAPA Despesas anuais com pegas e acessorios' (R$/ano);

Frota operante (veiculos);FO
PVNCan Pre^o medio do veiculo-tipo completo" (R$).

* Veiculos operantes, reserva e apoio.

'* Na mesma data da rea!iza<;ao das despesas com pe<;as e acessorios.
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Coeficientes Basicos de Utiliza^ao de Pessoal

A mao-de-obra utilizada no transporte semi-urbano e composta de 
tres categorias funcionais:

* Pessoal de Opera^ao;
* Pessoal de Manuten^ao; e
* Pessoal de Administra^ao.

Os coeficientes basicos sao determinados considerando-se o conceito 
de fator de utilizat^ao, definido como a quantidade de funcionarios de 
operayao, manutenyao e administrayao necessaria para a operayao de 
um vefculo. Para o pessoal de manutenyao, o fator de utilizayao e obti- 
do a partir da expressao:

QFcFUc = - FO

Onde:
Fator de utilizayao de funcionarios de categoria c 
(homens/vei'culo);

FUc

Quantidade media mensal de funcionarios de categoria c" 
(homens);

QFc

Frota operante (vei'culos);FO

* Media de doze meses.

A quantidade de pessoal de cada categoria e obtida a partir da folha 
de pagamento. Caso a operadora detenha outras concessoes alem do 
transporte semi-urbano, a quantidade de funcionarios considerada nos 
itens de manutenyao, administrayao e vendas deve ser proporcional a 
participayao da receita do transporte semi-urbano interestadual em 
relayao a receita total da operadora.
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Neste caso o fator de utiliza9ao para o pessoal de manuter^ao e obtido 
a partir da expressao:

QFMtFUMt = FO

Onde:
FUMt Fator de utilizacao de pessoal de manutengao (homens/veiculo); 
QFMt Quantidade media mensal de pessoal de manuten<;ao' 

(homens);
Frota operante (veiculos).FO

' Media de doze meses.

O total de pessoal para esta categoria e dado por:

RSUrQFMt = QFMtx
RTr

Onde:
QFMt Quantidade media mensal de pessoal de manutengao (homens);
RSUr Receita da operadora r no service semi-urbano interestadual 

(R$/ano);
Receita total da operadora r (R$/ano).RTr

Para o pessoal de administrat^ao e vendas o fator de utiliza^o e dado por:

QFAVFUAV = FO

Onde:
FUAV Fator de utilizacao de pessoal de administracao e vendas (ho- 
________mens/vefculo); ___________________________________
QFAV Quantidade media mensal de pessoal de manutencao 

(homens);
Frota operante (veiculos).FO

* Media de doze meses.
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A quantidade de funcionarios para esta categoria e dado por:

RSUrQFAV = QFAVx- RTr

Onde:
QFAV Quantidade media mensal de pessoal de administra^ao e vendas 

(homens);
Receita da operadora r no service semi-urbano interestadual 
(R$/ano); 

RSUr

Receita total da operadora r (R$/ano).RTr

Pessoal de Operaqdo

O pessoal de operatpao e constituido por motoristas, cobradores, fiscals 
e despachantes de trafego. O coeficiente basico e dado por:

(FUMxSMM + FUCxSMC + FUFxSMF + FUPxSMP) AESx 1 +CBPO = nx 100SMM

Onde:
CBPO Coeficiente basico de utiliza^ao do pessoal de operac^ao 

(homens/vei'culo.ano);
Numero de meses do a no;n
Fator de utilizagao de motoristas (homens/veiculo);FUM

SMM Salario medio mensal de motorista (R$/homem);
FUC Fator de utiliza^ao de cobradores (homens/veiculo);
SMC Salario medio mensal de cobrador (R$/homem);

Fator de utiliza^ao de fiscais (homens/veiculo);
Salario medio mensal de fiscal (R$/homem);

FUF
SMF
FUP Fator de utilizagao de despachante de trafego (homens/veiculo);
SMP Salario medio mensal do despachante de trafego (R$/homem);

Ali'quota de encargos sociais (%).AES
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A Alfquota de Encargos Socials (AES) e estabelecida conforme o 
Qiiadro 1, a seguir:

Quadro 7 • Alfquota de Encargos Socials - AES' (%)

Engargos
Aliquotas

Fundamento LegalTlpo Descri^ao (%)
Compulsorios INSS 20,00 Decreto 3.048/99

3,00 Decreto 356/91Acidente deTrabalho

Salario Educagao 2,50 Lei 9.424/96, Lei 8.706/93,
----------- Lei 8.154/90 e Decreto-Lei
0,20 146/70INCRA

SENAT 1,00

SEST 1,50

SEBRAE 0,60

8,50 Lei Complementar 110/01FGTS

Constitui^ao FederalRemunera<;ao Abono de Ferias 
sem trabalho

2,78

Constituigao FederalLicen^a Paternidade 0,04

Licen^a Funeral 0,01 CLT

Licen^a Casamento 0,02 CLT

Constituigao FederalAviso PrevioTrabalhado 0,11

Adicional Noturno 2,24 CLT

Constituigao Federal13° Salario 8,33

Incidencia de compulsorios sobre 
remunera<;ao sem trabalho 5,05

4,83 CLT + Lei Compl. 110/01lndenizaq:6es Indeniza^ao de FGTS 
vinculadas ao 
contrato Aviso Previo Indenizado 3,60 Constitui^ao Federal

Indeniza^ao Adicional 0,33 Lei 7.238/84

Total AES 64,64

Conforme legisla^ao vigente.
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Pessoal de Manutenqao

O pessoal de manuten9ao e formado, entre outros, por mecanicos, tor- 
neiros e eletricistas. O respectivo coeficiente basico e obtido atraves de:

AES ^CBPM = nxFUMtx 1 + 100

Onde:
CBPM Coeficiente basico de utiliza^ao do pessoal de manutengao 

(homens/vefculo.ano);
Numero de meses do ano;n
Fator de utiliza(;ao do pessoal de manuten^ao (homens/vefculo);FUMt
Aliquota de encargos sociais (%).AES

Pessoal de Administraqao e Vendas

O pessoal de administrate e vendas e formado por gerentes, secre- 
tarias, telefonistas, copeiros e contmuos, entre outros. Sen coeficiente 
basico e dado por:

AESCBPAV = n x FU AV x 14
100

Onde:
CBPAV Coeficiente basico de utiliza^ao do pessoal de administrate e 

vendas (homens/velculo.ano);
Numero de meses do ano;n

FUAV Fator de utiliza^ao do pessoal de administrate e vendas 
(homens/veiculo);
Aliquota de encargos sociais (%).AES
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Coeficiente Basico de Despesas Gerais e Administrativas

O coeficiente basico de despesas gerais e administrativas e dado por:

DGACBDGA=100x
FOxPVNCan

Onde:
CBDGA Coeficiente basico de despesas gerais e administrativas 

(% do veiculo completo/veiculo.ano);
Despesas gerais e administrativas (R$/ano);DGA
Frota operante (vei'culos);FO

PVNCan Prego medio do veiculo-tipo complete' (R$).

' Na mesma data da realizagao das despesas gerais e administrativas.

Coeficientes Relacionados com Gustos de Capital

Coeficientes Basicos de Deprecia^ao

A deprecia^o e calculada sobre a frota e tambem sobre outros ati- 
vos, como maquinas, instances, equipamentos e vefculos de apoio. 
A obten^ao dos respectivos coeficientes basicos e detalhada nos itens 
seguintes.

Coeficiente Basico de Depreciagao da Frota

O coeficiente basico de depreciate anual do capital investido em 
vefculos e funto de tres parametros, que sao a sua vic/a util (em anos), 
o valor residual, que e o valor contabil do vefculo terminada a sua vida 
util, c ainda em fun to do metodo de depreciafdo.

No sistema semi-urbano sao considerados, atualmente, valores unices 
para a vida util do vefculo (7 anos) e para o valor residual (20%). O 
modelo de depreciato adotado e conhecido como Metodo de Cole ou 
da soma dos digitos decrescentes. Esse modelo determina para cada faixa
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etaria da vida util adotada um fator de deprecia^o, que corresponde a 
um percentual do pre9o do veiculo novo sem pneus, ao ano. E calcula- 
do atraves das seguintes expressoes:

* Sel <id<VU

VR(VU-id + 1)x 1 100FDVid=2xk
VUx(VU + 1)

* Se id > VU

FDV . = 0id

Onde:
id Idade do veiculo (anos);
FDV|d Fator de depreciagao anual do veiculo de idade id 

(% do veiculo sem a rodagem/vei'culo.ano);
Vida util do veiculo (anos);VU
Valor residual do veiculo (%).VR

A partir desses paramctros, os fatores de depreciai^ao da frota do siste- 
ma, de acordo com a idade, sao mostrados no Quadro 2, a seguir:

Quadro2 • Fotores de Depreciogao da Frota (veiculos/ano)

Fatores de 
Peprecia<;ao

Idade do Veiculo
(limite superior)

0,20001
2 0,1714

0,14293
0,11434
0,08575
0,05716
0,02867
0,0000>7
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O coeficiente basico de depreciate da frota e dado por:

£(FORidxFDVid)
CBDF = 100x-i^

FO

Onde:
CBDF Coeficiente basico de depreciate) da frota 

(% do vei'culo sem a rodagem/vei'culo.ano);
Frota (operante + reserva) de veiculos de idade id (veiculos);for.
Fator de depreciate anual do veiculo de idade id 
(% do vefculo sem a rodagem/veiculo.ano);

FDVid

Frota operante (veiculos).FO

Coeficiente Basico de Depreciaqdo de Outros Ativos

Os ativos depreciaveis, alem da frota, sao constituidos por equipamen- 
tos e maquinarios, edificayoes e veiculos de apoio. O coeficiente basico 
de depreciate de outros ativos e constante e mensurado em porcenta- 
gem do veiculo completo/veiculo.ano, sendo:

CBDOA = 0,3746

Esse valor foi estabelecido pela Planilha dos coeficientes bdsicos dos ser
vices rodovidrios interestaduais de transporte coletivo depassageiros' e e 
constituido por:

* Equipamentos e maquinarios: 0,172%;
* Edifica96es: 0,09956%; e
* Veiculos de apoio: 0,103%.

1 Ministerio dos Transposes, pelo extinto Departamento Nacional de Estradas de Roda- 
gem-DNER. Brasilia, jul. 1989.
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Coeficientes Basicos de Remuneragao

O calculo do coeficiente de remunerat^ao e obtido tomando-se por 
base a frota e outros ativos (maquinas, instala9oes, equipamentos e 
vei'culos de apoio), e ainda o estoque medio de almoxarifado. A forma 
de obten<;ao dos respectivos coeficientes basicos e detalhada nos itens 
seguintes.

Coeficiente Bdsico de Remuneraqao da Frota

O coeficiente de remunera^ao anual do vefculo, considerando a taxa 
anual de remunera9ao de 12% e os parametros de deprecia9ao, defini- 
dos anteriormente, e dado por:

* Sel <id<VU

Z<FDVid-i)
id

FRVid =0/12x 1-

* Se id > VU

FDV0 = 0
* Se id > VU

FDV.d = 0,12 x VR

Onde:
Vida util do vefculo (anos);VU

FRVjd Fator de remunera9ao anual do vefculo de idade id 
________(% do vefculo sem a rodagem/vefculo.ano);______
FDVld Fator de deprecia9ao anual do vefculo de idade id 

(% do vefculo sem a rodagem/vefculo.ano);
Valor residual do vefculo (%).VR
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A partir dos parametros de deprecia^ao ja definidos (vida util de sete 
anos, valor residual de 20% e modelo de deprecia^ao de Cole), os fato- 
res de remunera^ao da frota, de acordo com a idade, sao mostrados no 
Quadro 3, a seguir:

Quadro 3 • Fatores de Remuneraqao da Frota (veiculos/ano)

Idade do Vei'culo
(limite superior)

Fatores de 
Remunera^ao

0,12001
2 0,0960
3 0,0754

0,05834
0,04465
0,03436
0,02747
0,0240> 7

O coeficiente basico de remunera^ao da frota e dado por:

£(FORidxFRVid)
CBRF = 100x-id

FO

Onde:
Coeficiente basico de remunera^ao da frota
(% do vei'culo sem a rodagem/vefculo.ano);______________
Frota (operante + reserva) de veiculos de idade id (veiculos);
Fator de remunera^ao anual do vei'culo de idade id 
(% do vei'culo sem a rodagem/vei'culo.ano);

CBRF

FOR.
FRV|d

Frota operante (veiculos).FO
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Coeficiente Bdsico de Remuneraqao de Outros Ativos

Esse valor foi estabelecido pela Planilha dos coeficientes bdsicos dos ser
vices rodovidrios interestaduais de transporte coletivo de passageirod e e 
formado pelos seguintes coeficientes parciais:

* equipamentos e maquinarios: 0,0123%;
* edifica^oes: 0,0062%;
* veiculos de apoio: 0,0084%; e
* almoxarifado: 3,665%.

Dessa forma, o coeficiente basico de remunera^o de outros ativos e:

CBROA = 3,6919

2 Ministerio dosTransportes, peto extinto Departamento Nacional de Estradas de Roda-
gem • DNER. Brasilia, jul. 1989.
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Levantamento 

de Informagoes
Para o calculo do coeficiente tarifario e necessario levantar 
os pre<;os atualizados dos insumos e tambem as informa- 
<^6es correspondentes a opera^ao de transporte.

Informa^oes Financeiras

Estas informa^oes comprcendcm os prc^os dos insumos (combusti- 
vel, lubrificante e rodagem), dos salarios e o valor das despesas gerais/ 
administrativas e o pre90 do veiculo-tipo devem ser atualizadas a cada 
estudo tarifario. Nos itens seguintes, sao detalhadas as formas de le
vantamento dessas informa9oes.

Pre^o do Combusti'vel

O combustivel utilizado no sistema e o oleo diesel, cujo pre90 medio 
por litro deve ser estabelecido mediante levantamento realizado a par- 
tir de duas fontes:

* notas fiscais de aquis^ao do produto, obtidas junto as operadoras; e
* base de dados da Agenda Nadonal do Petroleo - ANP.

51



000114
I i\ M .11M I* (ici pm n rm n?rn

Pre^o dos Lubrificantes

Os lubrificantes compreendem os oleos de motor (carter), de caixa, de 
diferencial e de freio, e ainda as graxas. Entretanto, devido a dificuldade 
de se dimensionarem os consumes dos varios lubrificantes e consideran- 
do o pequeno impacto desse item na forma^ao do custo total, e apenas o 
preyo do oleo do motor (carter), que deve ser obtido a partir das mesmas 
fontes utilizadas para o levantamento dos pre90S do combustfvel.

Pre^o da Rodagem

A rodagem compreende os pneus, as camaras, os protetores e as re- 
capagens. Os pre9os adotados devem refletir nao apenas a conjuntura 
economica, mas tambem as praticas operacionais, ou seja, os modelos e 
marcas mais utilizados. Os pre90s devem ser levantados para todos os 
modelos e marcas utilizados pelas operadoras, a partir das notas fiscais 
de aquisi9ao. O pre9o medio de cada item de rodagem deve ser pon- 
derado em rela9ao a quantidade de cada modelo de pneu montada no 
periodo.

Pre^o do Vei'culo

O levantamento do pre90 do vefculo-tipo e de extrema importancia 
no calculo dos custos relacionados com a frota e dos custos de capital 
(deprecia9ao e remunera9ao do capital investido).

O pre90 medio do vei'culo ou pre90 do vefculo-tipo e determinado a 
partir do levantamento das notas fiscais de aquis^ao, junto as opera
doras, e de declara9oes de pre90S praticados emitidas pelos principais 
fornecedores.

Salaries

As despesas com pessoal sao agrupadas em rela9ao a tres categorias de 
funcionarios:

* Pessoal de Opera9ao: motorista, cobrador, fiscal e despachante de 
trafego (especffico da opera9ao semi-urbana);

* Pessoal de Manuten9ao (efetivo geral da empresa); e
* Pessoal de Administra9ao e Vendas (efetivo geral da empresa).
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Os salarios devem ser levantados a partir dos contracheques dos fun- 
cionarios ou da folha de pagamento. Alem dos salarios, tambem cons 
tituem custos com pessoal os benefkios concedidos aos funcionarios, 
como aiudlio-alimentayao, cesta basica, uniforme e convenio medico.

Informa^des Operacionais

Para o calculo dos custos de transporte, por quilometro e por passa- 
geiro, e necessario o conhecimento de informa^oes decorrentes da 
utilizatpao do servi^o (demanda) e da produ^ao desse serv^o (oferta 
de quilometragem). Esses dados sao obtidos a partir de levantamentos 
diretos da operate do sistema e tratados estatisticamente. Alem da 
oferta de quilometragem, tambem devem ser levantadas as caracteristi- 
cas da frota.

Nos itens seguintes sao detalhados a forma de obtem^ao e o tratamento 
dessas informa9oes.

Informa^oes Sobre a Demanda

A demanda de transporte - D, ou o grau de utiliza^o do sistema, e 
definida como a quantidade de passageiros que utilizam o sistema 
durante um periodo e, para o calculo tarifario, deve apresentar base 
anual. Em havendo situates de excepcionalidades (isen^oes totals ou 
parciais), considerar-se-a o conceito de passageiro pagante equivalente.

Informa^oes Sobre a Oferta

A oferta de transporte, ou o grau de produ9ao do sistema, e constituida 
de um conjunto de especifica96es que definem a qualidade do servi90 
posto a disposi9ao do publico usuario. Para efeitos de calculo tarifario, 
e necessario conhecer algumas dessas especifica9oes, como a produ9ao 
de transporte e o perfil da frota utilizada, a seguir detalhados.

Informa^oes Sobre a Produ$ao de Transporte

A produ9ao de transporte do sistema e caracterizada pela quantidade 
de viagens realizadas anualmente - NVR e suas respectivas extensoes.
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Considera-se uma viagem o deslocamento do vefculo entre os terrai- 
nais de origem e destino de uma linha semi-urbana i, caracterizada 
pelos horarios de partida do terminal de origem e de chegada no 
terminal de destino.

Informa0es Sobre a Frota

Para o conhecimento do perfil da frota do sistema, devem ser levanta- 
das, para cada veiculo, as seguintes informa9oes:

* lota9ao - LOT, que corresponde a quantidade de assentos ofertados
por veiculo;

* condi^ao operacional, que caracteriza o veiculo como:

• operante, quando e utilizado para realizar as viagens programa- 
das em regime de eficiencia;

• reserva, quando e utilizado apenas para substituir algum veiculo 
operante, em casos de quebra ou de manuten(,:ao de rotina;

• apoio, tais como guincho, caminhao-tanque e veiculos adminis- 
trativos;

* fabricante do chassi;
* modelo do chassi;
* ano de fabrica^ao do chassi;
* fabricante da carroceria;
* modelo da carroceria; e
* ano de fabricate da carroceria.
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Lista de Siglas

Sigla Definite Unidade

Coeficiente de quilometragem improdutiva

Aliquota de encargos sociais

Coeficiente basico de consume de combusti'vel

a

AES %

L/kmCBCC

Coeficiente basico de consume de oleos e lubrifi- 
cantes

L/kmCBCOL

Coeficiente basico de consume de pe<;as e acessorios % do veiculo complete/
veiculo.ano

pneus/km

% do veiculo sem a 
rodagem/veiculo.ano

CBCPA

Coeficiente basico de consume de rodagem 

Coeficiente basico de deprecia^ao da frota

CBCR

CBDF

Coeficiente basico de despesas gerais e administra- % do veiculo complete/
veiculo.ano

CBDGA
tivas

CBDOA Coeficiente basico de depreciagao de outros ativos % do veiculo complete/
veiculo.ano

CBPAV Coeficiente basico de utiliza^ao do pessoal de ad- homens/veiculo.ano
ministragao e vendas

CBPM Coeficiente basico de utiliza<;ao do pessoal de homens/veiculo.ano
manutengao

CBPO Coeficiente basico de utiliza^ao do pessoal de homens/veiculo.ano
opera^ao

CBRA Coeficiente basico de remunera^ao do capital 
investido em almoxarifado

CBRE Coeficiente basico de remuneragao do capital 
investido em edifica^oes

CBREM Coeficiente basico de remunerate do capital 
investido em equipamentos e maquinarios

CBRF Coeficiente basico de remunerate da frota

% do veiculo complete/ 
veiculo.ano

% do veiculo complete/ 
veiculo.ano

% do veiculo complete/ 
veiculo.ano

% do veiculo sem a 
rodagem/veiculo.ano

% do veiculo complete/ 
veiculo.ano

% do veiculo complete/ 
veiculo.ano

CBROA Coeficiente basico de remunerate do capital 
investido em outros ativos

CBRVA Coeficiente basico de remunerate do capital 
investido em veiculos de apoio
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Sigla Defini^ao Unidade

Custo de combustivel R$/kmCC

R$/kmCusto de capital

Custo de depreciagao do capital investido

Custo de depreciagao do capital investido na frota R$/km

Custo de despesas gerais e administrativas

Custo de deprecia^ao do capital investido em 
outros ativos

CCap

R$/kmCDC

CDF

R$/kmCDGA

R$/kmCDOA

R$/kmCusto por quilometro

Contribuigao Social sobre o Faturamento

Custo de oleos e lubrificantes

Custos de pessoal - opera^ao, manutengao e admi- R$/km 
nistrai;ao e vendas

Custo de pe^as e acessorios

Custo de pessoal de administra^ao e vendas

Custo de pessoal de manuten<;ao

Custo de pessoal de opera^ao

Custo de rodagem

Custo de remuneragao do capital investido

Custo de remuneragao do capital investido na frota R$/km

Custo de remuneracao do capital investido em 
outros ativos

Ckm

COFINS %

R$/kmCOL

CP

R$/kmCPA

R$/kmCPAV

R$/kmCPM

R$/kmCPO

R$/kmCR

R$/kmCRC

CRF

R$/kmCROA

R$/passageiro.km

R$/passageiro.km

R$/passageiro.km

R$/passageiro.km

R$/km

Coeficiente tarifarioCT

Coeficiente tarifario calculadoCTc

Coeficiente tarifario sem os tributesCTST

Coeficiente tarifario vigente 

Custos variaveis 

Custos variaveis com a frota 

Custos variaveis com a produ^ao 

Demanda anual

Despesas anuais com peq:as e acessorios 

Despesas gerais e administrativas 

Extensao da linha i

CTv

CV
R$/km

R$/km

CVF

CVP

passagerros/ano

R$/ano

D

DA PA

R$/anoDGA

kmExti

Fator de deprecia^ao anual do veiculo de idade id % do vetculo sem a
rodagem/veicuio.ano

veiculos

FDVid

Frota operanteFO
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Sigia Defini^ao Unidade

Frota (operante + reserva) da operadora

FORv Frota (operante + reserva) do vei'culo v

FORid Frota (operante + reserva) deveiculosdeidade id veiculos

FRVid Fator de remuneragao anual do vei'culo de idade id % do veiculo sem a
rodagem/vefculo.ano

Fator de utilizagao do pessoal de administra(;ao e homens/veiculo 
vendas

Fator de utilizagao de funcionarios de categoria c homens/veiculo 

Fator de utilizagao de cobradores

Fator de utilizagao de despachante de trafego homens/veiculo

Fator de utilizagao de fiscais 

Fator de utiliza^ao de motoristas

FUMt Fator de utilizagao do pessoal de manutengao homens/veiculo

Indice de aproveitamento padrao

Idade do vei'culo

Lota<;ao do vei'culo-tipo

Lotagao do vei'culo v

Numero de meses do ano

Numero total de viagens realizadas

Numero de viagens realizadas da linha i

Prego medio ponderado do pneu

Pre^o medio da camara

Programa de Integra^ao Social

Prego medio do litro de oleo diesel

PLOL Prego medio do litro de oleo/lubrificante

Percurso medio anual

Pre<;o medio do pneu

Ppr Pre^o medio do protetor

Prego medio da recapagem

PVCR Prego medio do vei'culo-tipo completo

PVNCan Prego medio do vei'culo-tipo completo na mesma data R$ 
da realizagao das despesas com pe<;as e acessorios

FOR veiculos

veiculos

FUAV

FUc

homens/veiculoFUC

FUD

FUF homens/veiculo

homens/veicultoFUM

IAP %

id anos

LOT passageiros

LOTv passageiros

n
viagens/ano

viagens/ano

R$/pneu

R$/camara

NVR

NVRi

P

Pc

%PIS

R$/litro

R$/litro

km/veiculo.ano

R$/pneu

R$/protetor

R$/recapagem

PLC

PMA

Pp

Pr

R$

60



iisii#®:. 000123
riT7nx*HI •Tt r.ll

Defini^ao UnidadeSigla

R$Pre^o medio do vei'culo-tipo sem a rodagem

Quantidade de camaras montadas

Quantidade total anual de combustivel consumido litros/ano 
na operagao

Quantidade media mensal de pessoal de adminis- homens 
tragao e vendas

Quantidade media mensal de pessoal de categoria c homens

Quantidade media mensal de pessoal de manutengao homens

Quilometragem improdutiva

Quantidade total anual de oleos e lubrificantes litros/ano 
consumidos na operagao

Quilometragem produtiva

Quantidade de pneus montados

Quantidade de protetores montados

Quantidade de recapagens realizadas

Quilometragem total percorrida

Reajuste de alinhamento

Receita da operadora r no serviga semi-urbano R$/ano 
interestadual

Receita total da operadora r

Salario medio mensal do pessoal de administra^ao R$/homem 
e vendas

Salario medio mensal de cobrador 

Salario medio mensal do despachante de trafego R$/homem

R$/homem 

R$/homem

PVSR

camarasQc

QCo

QFAV

QFc

QFMt

km/anoQl

QOL

km/ano

pneus/veiculo

protetores

QP

Qp

Qpr

Qr recapagens

km/anoQT

%RA

RSUr

R$/anoRTr

SMAV

R$/homemSMC

SMD

Salario medio mensal de fiscalSMF

Salario medio mensal de motorista 

Salario medio mensal do pessoal de manutengao R$/homem

R$/passageiro.km 

R$/passageiro

SMM

SMMt

Valor dos tributes incidentesTBtos

Tarifa da linha iTi

Valor residual do veiculo %VR

Vida util do veiculoVU anos

km/pneuVida util do pneu apos as recapagensVUp
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Resumo da PlanilhaTarifaria

A/
■ ANTT Agenda National de Transportes Terrestres
TRANSPORTE RODOVIARIO INTERESTADUAL SEMI-URBANO DE PASSAGEIROS 

PLANILHA DE CALCULO DO REAJUSTE TARIFARIO

EMPRESA:

NIVEL DE SERVING 
EQUIPAMENTOBASES CORRENTES:

PISO

PREQO CUSTO 
UNIDADE COEF. UNIT.

BASICO (R$) (R$/km)
CQTITEM KM
(%)

A. GUSTOS VARIAVEIS COM A PRODU^AO
1. Combustfvel

2. Oleos e Lubrificantes

3. Rodagem

B. GUSTOS VARIAVEIS COM A FROTA

(litroc/km)

(lidos/km)

(pncus/km)

5. Peqas e Acessorios 
4. Pessoal de Operaijao

6. Pessoal de Manutemjao
7. Pessoal de Administraqao e Vendas (kc.in«n5.'v«fcuic..ano)

8. Despesas Gerais e Administrativas (S vcfeuio/vcfcuio.ano) 
C. DEPRECIAgAO

9. Frota

10. Outros Ativos 
E. REMUNERA^AO

11. Frota

12. Outros Ativos

(k V4l'cul0/V4fcill0.W0)

fhorritnsi'vcrculo.Jino)

(homcns/vcfculcono)

(5£ vcfculo com rodagom/vciculo.ano) 
(% vcfculo com rod^gcmi’vci'culo.ano)

vcfculo ;cm rodogcm/vcfcglo.^no) 
(% vcfculo com rodagcm/voKulo.ano)

TOTAL

PARAMETROS OPERACIONAIS: GUSTO TOTAL 
TRIBUTOS 

COEFICIENTE CALCULADO

(Rt/pM54g4iro.km)

(Rt/pa554g4iro.km)

(Rt/pssssgsiro.km)PMA (km/v4iculo.4no)

(pa554g4iro5)LOT
OEFICIEHTE ATUAL VIGEHTE 

REAJUSTE AUNHAMEIITO
Pt^pa554g4iro.km)IAP P=)
fJilPIS (X)

COFINS :*)
REAJUSTE APROVADO 

COEFICIENTE APROVADO 
DEFASAGEM

m
|Rt/p:i55ag4iro.km)

(*)
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declaracAo de cesta de precos para formulaqao de quantitativo
E QUALITATIVO DE VALORES E QUANTIDADES

SECRET ARIA/ DEPART AMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administragao.

ASSUNTO: Levantamento de cesta de pregos para realizagao de estimativa para confecgao de planilha 
de custos solicitado pelo Departamento de Licitagoes.

MOTIVAQAO: Para os fins que se fizerem necessaries, as cotagoes foram realizadas via contato 
telefonico e por mensagens de texto, para estimativa de pregos no dia 04 de fevereiro de 2021, onde 
foram levantados os valores unitarios o qual segue tabela abaixo com o calculo das medias dos pregos 
praticados e com visto do que abaixo assina este documento.

Item 1 - Pneu 295/80 R 22,5 liso
Fornecedor V. Unitario Referencia

R$ 1.444,00Setim e Titon Ltda Valor licitado pelo municipio de Santo 
Antonio do Sudoeste.

R$ 2.300,00Comercio de Pneus Paulao Valor cotado via contato telefonico.
R$ 2.150,00Glides Bordin e Cia Ltda Valor cotado via contato telefonico.
R$ 1.964,66Media estimada

Item 2 - Recape de Pneu 295/80 R 22,5 liso
Fornecedor V. Unitario Referencia

R$ 574,00Comercio de Pneus Scopel Ltda Valor licitado pelo municipio de Santo 
Antonio do Sudoeste.

R$ 600,00Comercio de Pneus Paulao Valor cotado via contato telefonico.
R$ 550,00Glides Bordin e Cia Ltda Valor cotado via contato telefonico.
R$ 574,66Media estimada

Item 3 - Oleo lubrificante 68 - 20 litres
Fornecedor V. Unitario Referencia

R$ 245,00Auto Pegas e Mecanica Budega Valor cotado via contato telefonico.
R$ 123,00A. J. Zornitta Valor licitado pelo municipio de Santo 

Antonio do Sudoeste.
R$ 179,00M.S. Comercio de Combustiveis Valor cotado via contato telefonico.

Comercio de Pneus Paulao R$ 260,00 Valor cotado via contato telefonico.
R$ 201,75Media estimada

Item 4 - Oleo de motor 15W40 - 20 litros
Fornecedor V. Unitario Referencia

R$ 460,00Auto Pegas e Mecanica Budega Valor cotado via contato telefonico.
Distribuidor de Lubrificantes Petro R$ 184,00 Valor licitado pelo municipio de Santo 

Antonio do Sudoeste.
R$ 319,00M.S. Comercio de Combustiveis Valor cotado via contato telefonico.
R$ 330,00Comercio de Pneus Paulao Valor cotado via contato telefonico.
R$ 323,25Media estimada
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Item 5 - Combustivel Diesel S-10
Fornecedor V. Unitario Referenda
Panda Comercio de Combustiveis 
Ltda

R$ 4,51 Valor licitado pelo municipio de Santo 
Antonio do Sudoeste.

R$ 4,52M. S. Comercio de Combustiveis Valor cotado via contato telefonico.
R$ 4,44Posto Delta Valor cotado via contato telefonico.
R$ 4,49Media estimada

Item 6 - Intercape para higienizaqao - 1 litro
Fornecedor V. Unitario Referencia

R$ 2,75Lavacar do Lara Valor cotado via contato telefonico.
R$ 2,75Valdecir Salbego Lavacar do Maneco Valor cotado via contato telefonico.
R$ 2,50Lavacar do Marcelo Valor cotado via contato telefonico.
R$ 2,66Media estimada

Item 7 - Solupan para higieniza^ao - 1 litre
Fornecedor V. Unitario Referencia

R$ 2,95Lavacar do Lara Valor cotado via contato telefonico.
R$ 2,75Valdecir Salbego Lavacar do Maneco Valor cotado via contato telefonico.
R$ 2,50Lavacar do Marcelo Valor cotado via contato telefonico.
R$ 2,73Media estimada

Santo Antonio do Sudoeste, 15 de setembro de 2021.

/ Alej*r Gbtardi
Secret&rio d< Administra^ao
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DECLARACAO DE CESTA DE PRECOS PARA FORMULACAO DE QUANTITATIVO 
E QUALITATIVO DE VALORES E QUANTIDADES

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administragao.

ASSUNTO: Levantamento de cesta de pregos para realizagao de estimativa para confecgao de planilha 
de custos solicitado pelo Departamento de Licitagoes.

MOTIVAQAO: Para os fins que se fizerem necessarios, fora realizado tabelamento de veiculos e 
equipamentos, via Tabela PIPE e cotagao de equipamentos completes em sitios eletronicos de venda, 
para fins de estimativa de pregos, no dia 04 de fevereiro de 2021, o qual segue tabela abaixo com o 
calculo das medias dos pregos praticados e com visto, onde foram balizados os veiculos em torno de 
equipamentos com no minimo 13,00 toneladas de PBT.

COLETOR COMPLETO PARA VENDA
Veiculo Ano Valor
Caminhao Coletor Volkswagen 11-180 Delivery R$ 277.209,002021
Caminhao Coletor Volkswagen 17.280 R$ 320.000,002019
Caminhao Coletor Volkswagen 11.180 R$ 275.990,002022

Compactador
Coletor Usimeca R$ 58.800,00
Cagamba Coletora - BP R$ 120.200,00

R$ 380.566,33Valor Medio

Santo Antonio do Sudoeste, 15 de setembro de 2021^

y

ALj »T£RDI
dministragaoSecretario de.
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referenda:
000128agosto de 2021

Codigo Pipe: 515166-0

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: 11 -180 Delivery 2p (diesel)(E5)

Ano Modelo: Zero KM

Autenticagao ntblhySmdOcd

quarta-feira, 4 de agosto de 2021 

15:27
Data da consulta

| R$ 277.209,00Prego Medio

LIMPAR PESQUISA

CONSULTA DE MOTOS

Entre em contato

Entre em contato conosco pelo e-mail
veiculos@fi pe.org .br
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Q.

Q Informe sen CEP

Voce tambem pode gostar: r440 - honda fit - frontier - chevette - flOO - prisma

Voltar a lista Carros, Motos e Outros > Caminhoes > Volkswagen Compartilhar Venderi

2022 I 0 km • Anunciado hri 33 dias

Tolentino Volskswagem Vv 
11-180 2022 Chassi 11180 
9190 1016
Verdedor com identidade verificada O

R$ 275.990

Perguntar Reser

'S’ Voce ganha 3333 Mercado Pontos coi 
reserva.

+8 Informagoes da loja

Tolentino Caminhao O
Empresa

© Tempo vendendo no Mercado Li1
8 anos

Condigoes e servigos diferenciados 0 Localizagao do veiculo
Jardim Oliveira - Itu - Sao Paulo

2, Unico dono
Ver telefone

Reserve on-line
Caractensticas principais

0 Pague R$ 10.000 para reservar o ver
Voce pode pagar antes ou depois de

Marca Volkswagen

@ Combine o restante com o vendedor
Coordene as conduces do pagamen 
e a data de entrega do veiculo.

Modelo vw 11180

Ano 2022 Sua reserva esta protegida com o Mercad 
Caso se arrependa ou tenha algum proble 
devolvemos seu dinheiro.

Quilometros 0 km

Reservar
Marca de motor CUMMINS

Voce ganha 3333 Mercado Pontos coi 
reserva.

Transmissao Manual

Informagoes gerais Desempenho e dimensoes Seguranga Conforto
Dicas de seguranga

Freios ABS Freios a motor • Do Mercado Livre, nunca te pediremos

Ao navegar neste site, voce aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiencia. Mais informagoes.

Entendi

https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-1978608855-tolentino-volskswagem-vw-11-180-2022-chassi-11180-9190-101 6-_JM#position=5&sear... 1/3

https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-1978608855-tolentino-volskswagem-vw-11-180-2022-chassi-11180-9190-1016-_JM%23position=5&sear
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• Nao pague sem verificar pessoalmente 
documentagao e o estado do vei'culo.

Descrigao • Verifique se hci pendencies de multas o 
do carro.

TOLENTINO CAMINHOES ITU/SP ATUANDO COMERCIO CAMINHOES NOVOS E 
SEMI NOVOS

• Desconfie caso te passem a conta de u 
desconhecido para fazer a transferenci.

• O prego pode incluir custos adicionais < 
emplacamento, transferencia do docuir 
e outras despesas governamentais. Coi 
valor final com o vendedor do vei'culo.www.tolentinocaminhoes.com.br

Vermais dicas de seguranga

DESCRIQAO DO ANUNCIO ABAIXO: VOLKSWAGEN DELIVERY 11.180 PRIME 
(COMPLETO)
ANO 2021/2022 
32 KM RODADOS 
DOCUMENTADO / EMPLACADO 
IPVA 2022 PAGO PARCIAL 
LAUDO CAUTELAR
7 PNEUS PIRELLI - MODELO FR01 (235/75R17.5)

GARANTIA DE FABRICA 
EMPLACAMENTO CORTESIA

ESPECIFICAQOES:
MOTOR CUMMINS 175CV 
CAMBIO MANUAL 6 MARCHAS

ITENS "SOM, DIREQAO HIDRAULICA, AR CONDiCIONADO, VIDROS ELETRICOS, 
RETROVISORES ELETRICOS, PILOTO AUTOMATIC©, FAROL DE MILHA, FREIOS A 
MOTOR"

ENTRE EIXO 4.40

TOLENTINO CAMINHOES ITU/SP
INSTALADA RODOVIA MARECHAL RONDON KM 109,5
JARDIM OLIVEIRA "PROXIMO FABRICA CERVEJA HEINEKEN"
TODOS OS CAMINHOES ANUNCIADOS SE ENCONTRAM DISPONIVEL EM NOSSO 
ESTOQUE

011 27150455 FIXO COMERCIAL
011 991610685 "VENDAS" "WHATSSAP" HORARIO COMERCIAL (MARCIO) 
VENDAS@TOLENTINOCAMINHOES.COM.BR
www.tolentinocaminhoes.com.br

ACESSE NOSSO FACEBOOK "TOLENTINO CAMINHOES"/ TEM VIDEOS DE TODOS 
OS CAMINHOES AQUI ANUNCIADOS E INUMERAS FOTOS DE CADA CAMINHAO 
E DA ESTRUTURA EMPRESA TOLENTINO CAMINHOES, PARA ANALISAREM 
mpi wno n Donni im

Ao navegar neste site, voce acelta os cookies quo usamos para melhorar sua experiencia. Mais informacdes.

Entendi

https://caminhao.mercadolivre.com.br/MLB-1978608855-tolentino-volskswagem-vw-11-180-2022-chassi-11180-9190-1016-_JM#position=5&sear... 2/3
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SENHORES TOMEM CUIDADO COM ANUNCIOS FALSOS / PREQOS BAIXOS / $ 
ENTRADAS BAIXA + PARCELAS A PERDE DE VISTA
A REALIDADE DE MERCADO RELACIONADO A CREDITO "FINANCIAMENTO" OU 
"CONSORCIO" SAO EXATO OS MESMOS CRITERIOS DIRETO NAS AGENCIAS 
BANCARIAS

NOSSA EMPRESA TOLENTINO CAMINHOES NAO TEM NENHUM 
REPRESENTANTE DE VENDAS EXTERNO
TODO NOSSO ESTOQUE ESTAO ARENAS CONCENTRADO CIDADE ITU/SP EM 
NOSSA SEDE PROPRIA NA CIDADE DE ITU-SP

Pergunte ao vendedor

(°) O vefculo esta em Jardim Oliveira - Itu - Sao Paulo

Evite fraude. Nunca compartilhe seus dados ou sua senha. Se decidir reservar o vefculo, fapa 
isso apenas pelo anuncio.

Nome Sobrenome

E-mail Telefone (fixo ou celular)

Diqite c

Ex.: 1123456789

Aceito os Termos e condigoes e autorizo o uso de meus dados de acordo com a Declaragao de 
privacidade.

Perguntar

Anuncio A1978608f

Copyright © 1999-2021 Ebazar.com.br LTDA.

CNPJ n.° 03.007.331/0001-41 / Av. das Nagdes Unidas, n° 3.003. Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. 
Baixe gratis o app do Mercado Livre!

Ao navegar neste site, voce aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiencia, Mais informacdes.

Entendi
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0 Informe seu CEP

Voce tambem pode gostar: moto titan 150 usada - onix - fiat strada - ford fl - motor home - golf teto solar

Voltar & lista Carros, Motos e Octros > Caminhoes Compartiihar Vender <

20(9 1190 km • Anunciado ha 34 dias

Volkswagen 17-280 Ano 2i 
No Truck E Bitruck 6 
Unidades

Vendedor com identidade verificada ©

R$ 340.000

El Perguntar Reser

m Voce ganha 3333 Mercado Pontos coi 
reserva.

«

+8 Informagoes da loja

Galdino Caminhoes ©
Empresa

© Tempo vendendo no Mercado Li1
2 anos

Caracterfsticas principals 0 Horario de atendimento
24hs

0 Localizagao do veiculo
Aparecidinha - Sumare - Sao Paulo

Marca vw

Ver telefoneModelo 17280 4° eixo

Ano 2019

Reserve on-line
Quilometros 190 km

(?) Pague R$ 10.000 para reservar o vef
Voce pode pagar antes ou depois deTransmissao Manual

(D Combine o restante com o vendedor
Coordene as condigoes do pagamen- 
e a data de entrega do veiculo.

Informagoes gerais Desempenho e dimensoes

Sua reserva esta protegida com o Mercad 
Caso se arrependa ou tenha algum proble 
devolvemos seu dinheiro.Diregao: Hidraulica

Reservar

Descrigao 'S’ Voce ganha 3333 Mercado Pontos coi 
reserva.

VW 17.280 BITRUCK, Quarto Eixo. 2019!!

Todos com baixo KM. Dicas de seguranga

Ao navegar neste site, voce aceita os cookies que usamos para melhorar sua expenencia. Mais informagoes.

Entendi
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Nao combine transferencias de dinhein 
nem receba boletos de pagamento do ■Mostramos tambem Via Chamada de Video Ao Vivo!

• Nao pague sem verificar pessoalmente 
documentagao e o estado do vefculo.Bitruck: R$ 340.000,00 

Truck: R$ 320.000,00 • Verifique se ha penddncias de multas o 
do carro.

• Desconfie caso te passem a conta de u 
desconhecido para fazer a transference

Pergunte ao vendedor • O prego pode incluir custos adicionais < 
emplacamento, transferencia do docurr 
e outras despesas governamentais. Coi 
valor final com o vendedor do vefculo.

(°) O vefculo esta em Aparecidinha - Sumare - Sao Paulo

Evite fraude. Nunca compartilhe seus dados ou sua senha. Se decidir reservar o vefculo, faga 
isso apenas pelo anuncio.

Ver mais dicas de seguranga

Nome Sobrenome

E-mail Telefone (fixo ou celular)

Ex.: 1123456789

Aceito os Termos e condigoes e autorizo o uso de meus dados de acordo com a Declaragao de 
privacidade.

Perguniat

Anuncio #1982684'

Copyright g> 1999-2021 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n." 03.007.331/0001-41 / Av. das Nagoes Unidas, n" 3.003. Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. 
Baixe gratis o app do Mercado Livre!

Ao navegar neste site, voce aceita os cookies quo usamos para melhorar sua experiencia. Mais informacdes.

Entendi
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Relatorio de Cotagao: cotagao rapida 47

Relattfrio gerado no dia 16/09/202! 14:35:55 (IP: 18/ 49 135.3)

Em conformidade com a Instrugao Normativa N° 65 de 07 de julho de 2021.

Metodo Matematico Aplicado: Media Aritmetica dos pregos obtidos - Prego calculado com base na media aritmetica de todos os pregos 
selecionados pelo usuario para aquele determinado Item.

Conforme /ns!ru&° Normativa N° 65 de 07 de Julho de2021. noArtigo 3° A pesquisa depress serd matenahzada em documento quecontera: INC V-Me'odo matemdUco aplicado para a 
definigao do valor estimado.'

Item 1: cacamba coletora compactadora de lixo

PREQO 
ESTIMADO 

CALCULADO 
R$ 120.200,00

PREQOS / 
PROPOSTAS

QUANTIDADE PREQO
ESTIMADO

PERCENTUAL TOTAL

1 / 4 1 R$ 120.200,00 (un) R$ 120.200,00

Prego
Publico

Orgao Publico Data
Licitagao

N°Licitagao:867146 28/04/2021 R$ 120.200,00

Identificagao Prego

MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS / (1) MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS

Valor Unitario
R$ 120.200,00

Media dos Pregos Obtidos: R$ 120.200,00

Valor Global: R$ 120.200,00

4Valor do item em rela^ao ao total

• 1) cacamba co...
Quantidade de pre?os por item

3

2

1

0
Item 1

Detalhamento dos Itens

Item 1: cacamba coletora compactadora de lixo

Prego Estimado: R$ 120 200,00 (un) Percentual: - Prego Estimado Calculado: R$ 120.200,00 Media dos Pregos Obtidos: R$ 120.200,00

Quantidade Descrigao 
1 Unidade

Observagao

coletor compactador lixo 15m3 descritivo do compactador de lixo para o caminhao iveco tector 170 e21, conforme descricao com 
pleta e detalhada constantes dos anexos i e iv do edital

Prego (Outros Entes Publicos) 1: Mediana das Propostas Finais 
Inc. II Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021

0)^0 Relatbrio gerado no dia 15/09/2021 14:35:55 (IP: 187.49.135.3)
— - • Codigo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5%2b9DrsAQkzWYYXTdKyxUVic5eGyo4m4NUeiFelwwUn5

: http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM5%252b9DrsAQkzWYYXTdKyxUVic5eGyo4m4NUeiFelwwUn5

R$ 120.200,00

M'
IX-

jl-;0 1 / 4

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade


Orgao: MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS / (1) MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS 
Objeto: Aquisigao de um coletor compactador de lixo para Implemento em Caminhao 

Iveco lector 170E21 para a manutengao das atividades da Administragao da 
Administragao Municipal de Alpinopolis/MG.

Descrigao: CACAMBA COLETORA COMPACTADORA DE LIXO - COLETOR COMPACTADOR 
LIXO 15M3 DESCRITIVO DO COMPACTADOR DE LIXO PARA 0 CAMINHAO IVECO 
TECTOR 170 E21, CONFORME DESCRICAO COMPLETA E DETALHADA 
CONSTANTES DOS ANEXOS I E IV DO EDITAL

000135Data: 28/04/2021 13:00 
Modalidade: Pregao 

SRP: NAO

Identificagao: N°Licitagao:867146 
Lote/ltem: 1/1

Ata: Linx Ata

Adjudicagao: 28/04/2021 15:55 
Homologagao: 28/04/2021 15:55

Fonte: www.licitacoes-e.com.br 
Quantidade: 1

UF: MG

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDORCNPJ VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.264.944/0001-62 DAVILLA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD A 
*VENCEDOR *

R$ 119.600,00

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao mformado
Descrigao. Coletor Compactador de Lixo, com capacidade para 15m3 de lixo compactado, fabricagao nacional, sua caixa deverS ser construfda em chapas de a 
go SAE ASTM A 36, teto com espessura minima de 3,75 mm. assoalho com espessura minima de 4,75 e laterals em chapa Cnica, lisa e calandrada com espess 
ura minima de 4,75 mm. nao sendo admitidas chapas soldadas para emendas da lateral da caixa. Lateral da porta traseira tambem em chapa unica, ago ASTM 
a36, espessura de 4,75mm, fundo da praga de carga (coxo) com espessura de 6,35 mm minimo, com capacidade minima de 1,85 m3. Carregamento deverb ser 
traseiro, com compactagao em mecanismo de dupla biela, (sem patim de deslizamento), onde a placa de compactagao deverb ser acionada por dois cilindros c 
om diametro minimo de 4 e a placa de transferencia tambem comandada por dois cilindros com diametro minimo de 3 1/2 com comando semiautombtico, e d 
escarga por painel ejetor com cilindro de dupla agao. Todos os pontos de movimentagao deverao ser com bronzmas lubrificadas atravbs de graxeiras. O sistem 
a de abertura da tampa traseira devera ser acionada por dois cilindros de simples agao, um em cada lateral, com diametro minimo de 3, com sistema de trava 
mento manual, e com dispositive de seguranga anti queda da porta traseira em caso de rompimento da mangueira na operagao de descarga. Devera possuir u 

caixa coletora de chorume com capacidade minima de 200 litros, com tampa articulada. Devera ter smalizagao de acordo com as normas de transito, inclu 
sive com giroflex traseiro e campainha de alerta sonoro, para comunicagao entre a traseira do equipamento e a cabinedo motorista. Devera center botoeiras d 
e seguranga na lateral traseira conforme item 7.2.3 da norma ABNT NBR 14599.Deverb ter uma plataforma traseira capaz de comportar atb 04 (quatro) pessoa 
s, provida de cornmaos superiores e laterais. 0 sistema hidraulico devera ser acionado a partir da tomada de forga acoplada diretamente a bomba, sem o uso d 
e cardan, com acionamento pneumatico, tanque hidraulico com capacidade minima de 100 litros. A pmtura deverb ser na coi padrao do cliente. Devera atender 
todos os requisites de seguranga da norma ABNT NBR 14599. Demais condigoes conforme edital.

in a

Enderego:
R BERTA KLEMTZ, 349

Telefone:
(41)3643-8687

MARCO ANTONIO PEREIRA CPF 08959289655 R$ 120.000,00
Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao mformado
Descrigao. Coletor Compactador de Lixo, para instalagaoem Caminhao IVECO Tectorl70E21 com capacidade para 15rn3 de lixo compactado, fabricagao naci 
onal, sua caixa devera ser construfda em chapas de ago SAE ASTM A 36, teto com espessura minima de 3,75 mm, assoalho com espessura minima de 4,75 e la 
teiais em chapa unica, lisa e calandrada com espessura minima de 4,75 mm, nao sendo admitidas chapas soldadas para emendas da lateral da caixa. Lateral 
da porta traseira tambem em chapa unica, ago ASTM a36, espessura de 4,75mm, fundo da praga de carga (coxo) com espessura de 6,35 mm minimo, com cap 
acidade minima de 1,85 m3. Carregamento devera ser traseira, com compactagao em mecanismo de dupla biela, (sem patim de deslizamento), onde a placa de 
compactagao devera ser acionada por dois cilindros com diametro minimo de 4 e a placa de transferencia tambem comandada por dois cilindros com diametr 
o minimo de 31/2 com comando semiautombtico, e descarga por painel ejetor com cilindro de dupla agao.Todos os pontos de movimentagao deverao ser com 
bronzinas lubrificadas atraves de graxeiras.0 sistema de abertura da tampa traseira deverb ser acionada por dois cilindros de simples agao, um em cada latera 
I, com diametro minimo de 3, com sistema de travamerto manual, e com dispositive de seguranga anti queda da porta traseira em caso de rompimento da ma 
ngueira na operagao de descarga. Devera possuir uma caixa coletora de chorume com capacidade minima de 200 litros, com tampa articulada. Devera ter sinal 
izagao de acordo com as normas de transito, inclusive com giroflex traseiro e campainha de alerta sonoro, para comunicagao entre a traseira do equipamento 
e a cabme do motorista. Devera center botoeiras de seguranga na lateral traseira conforme item 7.2.3 da norma ABNT NBR 14599.Deverb ter uma plataforma tr 

capaz de comportar ate 04 (quatro) pessoas, provida de cornmaos superiores e laterais.0 sistema hidrbulico deverb ser acionado a partir da tomada de f 
orga acoplada diretamente a bomba, sem o uso de cardan, com acionamento pneumatico, tanque hidrbulico com capacfdade minima de 100 litros.A pintura de 
verb ser na cor padrao do cliente.Deverb atender todos os requisites de seguranga da norma ABNT NBR 14599.

aseira

Enderego:

GERMANIIMPLEMENTOS LTDA R$ 120.400,00

Hi-'S/iH Relatorio gerado no dia 15/09/2021 14:35:55 (IP: 187.49.135.3)
C6digo Validagao: JXIk08783RmxSDIOCgsdM5%2b9DrsAQkzWYYXTdKyxUVic5eGyo4m4NUeiFelwwUn5 
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