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Anexo 2 – Sistema de Avaliação da Qualidade do Serviço 

1 Introdução 

Neste anexo é apresentado o conceito do Sistema de Gestão e Controle de Qualidade do STPC de 
Itaquaquecetuba, com a metodologia, indicadores de partida a serem adotados para as avaliações 
da qualidade dos serviços ofertados pela Concessionária e os parâmetros de avaliação que serão 
utilizados. 

A implantação e a operação do Sistema de Gestão e Controle de Qualidade do Serviço de 
Transporte Coletivo serão de responsabilidade da Prefeitura de Itaquaquecetuba, a quem caberá a 
apuração dos indicadores, o estabelecimento dos Planos de Consequências e o seu 
acompanhamento. 

2 Concepção do Sistema de Gestão e Controle de Qualidade 

2.1 Marco conceitual 

O Sistema de Gestão e Controle de Qualidade tem como objetivo a busca contínua e permanente 
da melhoria da qualidade dos serviços de transporte coletivo disponibilizados à população, além 
de servir de elemento da gestão dos serviços e da relação contratual estabelecida com a 
concessionária, tendo como objetivos: 

• Permitir a orientação de ações operacionais e de planejamento para a superação das 
deficiências observadas; 

• Estimular a melhoria contínua dos serviços; 

• Apurar o desempenho da Concessionária em cada período, mediante a transformação dos 
valores obtidos dos vários indicadores em uma nota de referência, de fácil identificação e 
acompanhamento; 

• Facilitar o controle social do serviço de transporte coletivo através da divulgação das 
notas de desempenho alcançadas. 

Para o alcance dos objetivos, deverão ser estabelecidos mecanismos de aprimoramento mútuo e 
constante dos diversos processos e agentes envolvidos na execução, no planejamento e no controle 
dos serviços, tanto públicos como privados, baseado em um conjunto de indicadores que 
expressam aspectos relativos à execução do serviço, à satisfação do usuário, à segurança e 
responsabilidade social dos serviços prestados. 

O Sistema de Gestão e Controle de Qualidade está baseado no cálculo de um valor (Nota de 
Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo) que expressa uma avaliação dos serviços prestados, 
combinando vários atributos relacionados à atividade operacional e aos recursos empregados na 
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sua execução. Nesse sentido serão considerados apenas os aspectos de responsabilidade da 
Concessionária, não incluídos indicadores que estejam relacionados à ação de planejamento de 
transporte, exercida pelo Poder Público, ou que estejam relacionados a questões alheias a 
possibilidade de atuação da Concessionária. Assim, da lista de indicadores não consta, por 
exemplo: os tempos de acesso ao transporte coletivo, o grau de transbordos, as condições dos 
pontos de parada, a velocidade do transporte coletivo entre outros. 

Para cada atributo serão calculados indicadores, que expressam um valor associado à variável 
medida, os quais serão transformados em notas parciais, associadas a uma escala de qualidade. 

O cálculo dos indicadores será realizado mediante informações provenientes de diversas fontes: 
dos Sistemas Tecnológicos (Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE e Sistema de Controle 
Operacional – SCO), outros fornecidos pela Concessionária e outros ainda oriundos de trabalhos 
da Prefeitura de Itaquaquecetuba e de outras fontes. 

Entre os dados que serão empregados, destacam-se: 

i. Cadastros da Prefeitura de Itaquaquecetuba (banco de dados das Ordens de Serviço e 
cadastro de frota); 

ii. Registros de viagens de cada veículo obtidos do SCO ou por meio de processos manuais 
de fiscalização (pesquisas); 

iii. Dados de passageiros transportados obtidos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE; 

iv. Notificações, multas administrativas e outros registros realizados em campo por agentes 
de fiscalização ou pessoal autorizado pela Prefeitura de Itaquaquecetuba; 

v. Resultados de vistorias de frota realizados pela Prefeitura de Itaquaquecetuba; 

vi. Registros de acidentes com vítima que devem ser informados obrigatoriamente pela 
Concessionária; 

vii. Multas de Trânsito aplicadas à Concessionária. 

2.2 Indicadores de qualidade 

Os indicadores de qualidade foram definidos a partir de atributos considerados relevantes para a 
prestação do serviço de transporte coletivo; entretanto, eles deverão ser ajustados ao longo do 
tempo, a partir de pesquisas comparativas em outras cidades, com base na literatura técnica e com 
base no próprio histórico dos resultados das avaliações que serão realizadas no Município. 

Admitir-se-á que alguns indicadores não sejam calculados em determinados momentos, por 
ausência de informações ou inconsistência dos dados obtidos. 

Inicialmente serão adotados os seguintes indicadores: 
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• Fator de Cumprimento de Viagens Programadas; 

• Fator de Cumprimento de Frota; 

• Fator de Regularidade da Operação;  

• Fator de Acidentes de Trânsito; 

• Fator de Notificações de Trânsito; e  

Cada um desses indicadores pode ser analisado isoladamente, para verificar o desempenho da 
Concessionária em cada atributo medido, ou no seu conjunto, por meio de atribuição de uma 
NOTA DE QUALIDADE GERAL do serviço prestado. 

2.2.1 Fator de Cumprimento das Viagens Programadas (FCV) 

Este indicador expressa em porcentagem a proporção entre as viagens realizadas, podendo ser 
calculado de modo amostral ou censitária, para uma linha ou para conjuntos de linhas e para 
qualquer período de tempo, por tipo de dia (dia útil, sábado ou domingo). 

Para sua aplicação serão consideradas as viagens efetivamente realizadas pela Concessionária, 
medidas pelo Sistema de Controle Operacional – SCO, e as viagens programadas nas Ossos.  

2.2.1.1 Metodologia de cálculo do indicador 

1º. Para cada período “p” de apuração, serão totalizadas diariamente as viagens realizadas 
em cada linha com base nos registros do SCO. 

2º. A quantidade de viagens especificadas para o período “p”, para cada linha será obtida das 
OSOs vigentes, considerando cada dia tipo (dia útil, sábado ou domingo). 

3º. A partir destas informações, o indicador será calculado mediante o quociente da soma da 
quantidade de viagens realizadas no período “p” analisado e da soma da quantidade de 
viagens programadas especificadas para todas as linhas do período. 

2.2.1.2 Avaliação do indicador 

Os conceitos atribuídos aos parâmetros deste indicador são: 
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Tabela 1: Conceitos de avaliação da qualidade relativos ao Fator de Cumprimento de Viagens 

Fator de Cumprimento de Viagens (FCV) Conceito 

Acima de 98% Nível de excelência 

Entre 96% e 98% Nível de boa operação 

Entre 94% e 96% Nível de operação regular 

Inferior a 94% Nível de operação insuficiente 

2.2.1.3 Cálculo da Nota Parcial 

As notas atribuíveis são: 

• Para FCV superior a 98%: Nota 100 

• Para FCV inferior a 94%: Nota 60 

• Para FCV entre 94% e 98%: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 100 −
(0,98 − 𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁) × 40

0,04
 

2.2.2 Fator de Cumprimento de Frota (FCF) 

O Fator de Cumprimento de Frota expressa em porcentagem a proporção entre a frota operacional 
empregada diariamente e a frota programada. Pode ser calculada sistematicamente, todos os dias, 
para todas as linhas, ou de modo amostral (dias, períodos, linhas).  

Também pode ser calculado em relação ao período da manhã e ou da tarde e pode gerar um 
indicador global por período de avaliação mediante média aritmética simples no período medido. 

Para sua aplicação, será considerada da quantidade de veículos em operação registrada pelo 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE e a frota estabelecida em OSO. 

2.2.2.1 Metodologia de cálculo do indicador 

• Para cada período “p” de apuração, será levantada a quantidade de veículos em operação 
em cada meia-hora dos dias úteis, a partir da leitura dos dados do SBE de todos os 
veículos da frota, considerando-se como frota em operação os veículos que tenham tido 
pelo menos uma validação de viagem no período do pico manhã (das 06:00h às 08:30h). 

• Será considerada como frota programada a frota operacional especificada para o pico da 
manhã, nos dias úteis. 
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• A partir destas informações, o indicador será calculado mediante o quociente da média da 
frota operacional realizada nos dias úteis do período “p” e a média da frota operacional 
prevista no mesmo período. 

2.2.2.2 Avaliação do indicador 

Os conceitos atribuídos aos parâmetros deste indicador são: 

Tabela 2: Conceitos de avaliação da qualidade relativos ao Fator de Cumprimento de Frota 

Fator de Cumprimento de Frota (FCF) Conceito 

Acima de 99% Nível de excelência 

Entre 97% e 99% Nível de boa operação 

Entre 95% e 97% Nível de operação regular 

Inferior a 95% Nível de operação insuficiente 

2.2.2.3 Cálculo da Nota Parcial 

As notas atribuíveis são: 

• Para FCF superior a 99%: Nota 100 

• Para FCV inferior a 95%: Nota 60 

• Para FCV entre 95% e 99%: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹 = 100 −
(0,99 − 𝐹𝐹𝑁𝑁𝐹𝐹) × 40

0,04
 

2.2.3 Fator de Regularidade da Operação (FRO) 

Este indicador expressa uma medida de cumprimento dos horários previstos, podendo ser apurado 
pela proporção da quantidade de viagens com atrasos e ou adiantamento, obtida por comparação 
dos horários realizados com os horários programados, em relação à totalidade das viagens do 
universo avaliado (linhas, períodos do dia e locais). 

O indicador será calculado considerando as viagens efetivamente realizadas, medidas pelo Sistema 
de Controle Operacional – SCO, e as viagens programadas nas OSOs.  

No cálculo deste indicador poderá ser estabelecida uma faixa de tolerância, expressa em minutos, 
para mais ou para menos em relação ao horário programado. 
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2.2.3.1 Metodologia de cálculo do indicador 

• Para cada período “p” de apuração, serão totalizadas diariamente as viagens realizadas 
em cada linha, a partir dos dados do SCO, que tiveram atrasos e a quantidade de viagens 
com adiantamentos mediante comparação do horário de partida dos terminais (ou de 
pontos de retorno das linhas) com os horários especificados nas Ordens de Serviço). A 
totalização será realizada de forma estratificada por tipo de dia (útil, sábado e domingo) e 
por período dos dias (pico e fora-pico), sendo o período de pico definido como as faixas 
horárias das 5:00 às 7:59h e das 16:30 às 18:59h). 

• Considerando as especificações operacionais estabelecidas em OSO para o período “p”, 
serão totalizadas para cada dia tipo (útil, sábado ou domingo) a quantidade de viagens 
programadas para cada linha nesses mesmos locais. 

• A partir destas informações, serão calculados dois sub-indicadores, um para atrasos e 
outro para adiantamentos, mediante o quociente da soma da quantidade de viagens com 
atrasos ou a quantidade de viagens com adiantamentos pela soma da quantidade de 
viagens especificadas para todas as linhas do período “p” analisado e ainda de forma 
separada por pico e fora-pico e por tipo de dia (útil, sábado e domingo. 

• Considerando os sub-indicadores calculados, por tipo de dia e por período, eles serão 
ponderados de modo a refletir a importância de cada período e dia tipo em relação à 
regularidade: 

Tabela 3: Pesos para ponderação dos indicadores de regularidade, por tipo de dia e por período 

Peso por tipo de dia Peso por período 

Peso do sub-indicador de dias úteis = 1,0 Peso do sub-indicador de pico = 1,0 

Peso do sub-indicador de sábado = 1,1 Peso do sub-indicador de fora-pico = 0,8 

Peso do sub-indicador de domingo = 1,2  

• Também serão atribuídas relevâncias diferentes para atrasos e adiantamentos, sendo os 
segundos mais severamente penalizados, mediante a aplicação de pesos 1,0 e 1,5, 
respectivamente. 
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Para exemplificar o cálculo, considere o seguinte exemplo: 
Tipo de 
dia 

Peso do 
tipo de 
dia 

Período Viagens 
previstas 

(A) 

Viagens 
atrasadas 

(B) 

Viagens 
adiantadas 

(C)  

FRo 
atrasos 
(D = B ÷ 

A) 

Peso 
atraso 

(E) 

FRo 
adiantadas 
(F = C ÷ A) 

Peso 
adianta-
mentos 

(G)  

FRO (H 
= D × E 
+ F × G) 

Útil Fu = 1 
Pico  422 26 13 6,2% 1 3,1% 1,5 0,108 

Fora pico   554 52 26 9,4% 1 4,7% 1,5 0,164 
Total U 976 78 39 8,0% 1 4,0% 1,5 0,140 

Sábado Fs = 1,1 
Pico  43 4 2 9,3% 1 4,7% 1,5 0,163 

Fora pico 67 7 2 10,4% 1 3,0% 1,5 0,149 
Total S 110 11 4 10,0% 1 3,6% 1,5 0,155 

Domingo Fd = 1,2 
Pico 19 2 0 10,5% 1 0,0% 1,5 0,105 

Fora pico 50 7 0 14,0% 1 0,0% 1,5 0,140 
Total D 69 9 0 13,0% 1 0,0% 1,5 0,130 

Mensal 

 

Pico 492,1 32,8 15,2 6,7% 1 3,1% 1,5 0,113 
Fora pico 687,7 68,1 28,2 9,9% 1 4,1% 1,5 0,161 

Total 1179,8 100,9 43,4 8,6% 1 3,7% 1,5 0,141 

Exemplificando o cálculo do FRO mensal: 

a) Viagens previstas mensais majoradas pelo fator de tipo de dia: 
 Pico = 422 × 1 + 43 × 1,1 + 19 × 1,2 = 492,1 
 Fora pico = 554 × 1 + 67 × 1,1 + 50 × 1,2 = 687,7 
 Total = 492,1 + 687,7 = 1.179,8 

b) Viagens atrasadas mensais majoradas pelo fator de tipo de dia: 
 Pico = 26 × 1 + 4 × 1,1 + 2 × 1,2 = 32,8 
 Fora pico = 52 × 1 + 7 × 1,1 + 7 × 1,2 = 68,1 
 Total = 32,8 + 68,1 = 100,9 

c) Viagens adiantadas mensais majoradas pelo fator de tipo de dia: 
 Pico = 13 × 1 + 2 × 1,1 + 0 × 1,2 = 15,2 
 Fora pico = 26 × 1 + 2 × 1,1 + 0 × 1,2 = 28,2 
 Total = 15,2 + 28,2 = 43,4 

d) Fator de Regularidade Operacional Atrasos  
 Pico = 32,8 ÷ 492,1 = 6,7% 
 Fora pico = 68,1 ÷ 687,7 = 9,9% 
 Total = 100,9 ÷ 1.179,8 = 8,6% 

e) Fator de Regularidade Operacional Adiantamentos  
 Pico = 15,2 ÷ 492,1 = 3,1% 
 Fora pico = 28,2 ÷ 687,7 = 4,1% 
 Total = 43,4 ÷ 1.179,8 = 3,7% 

f) Fator de Regularidade Operacional Total  
 Pico = 6,7 ×1 + 3,1% × 1,5 = 11,3% 
 Fora pico = 9,9 ×1 + 4,1% × 1,5 = 16,1% 
 Total = 8,6 ×1 + 3,7% × 1,5 = 14,1% 
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2.2.3.2 Avaliação do indicador 

Os conceitos associados ao indicador de regularidade de viagens são: 

Tabela 4: Conceitos de avaliação da qualidade relativos à Regularidade Operacional 

Fator de Regularidade Operacional (FRo) Conceito 

Menos de 11% das viagens Nível de excelência 

De 19% a 11% das viagens Nível de boa operação 

De 27% a 19% das viagens Nível de operação regular 

Mais de 27% das viagens Nível de operação insuficiente 

2.2.3.3 Cálculo da Nota Parcial 

As notas atribuíveis são: 

• Para FRo inferior a 11%: Nota 100 

• Para FRo superior a 27%: Nota 60 

• Para FRo entre 11% e 27%: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 100 −
(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 − 0,11) × 40

0,27
 

2.2.4 Fator de Acidentes de Trânsito (FAT) 

Este indicador expressa a relação entre a quantidade de acidentes de trânsito envolvendo a frota 
da Concessionária e alguma medida quantitativa do serviço, como frota, viagens ou quilometragem 
rodada, logo podendo ser expresso na forma de acidentes por mil quilômetros percorridos, 
acidentes por mil viagens realizadas, acidentes por ônibus x mês, etc. 

O indicador será calculado a partir das informações fornecidas pela Concessionária, podendo ser 
medido sistematicamente, para todos os meses, ou de modo amostral para determinados períodos 
do ano. 

2.2.4.1 Metodologia de cálculo do indicador 

• A quantidade de ocorrências (acidentes de trânsito) no período “p” de apuração (mensal, 
semestral ou anual) será totalizada a partir das informações fornecidas pela 
Concessionária. 
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• Para cada período “p” deve ser totalizada a quantidade de quilômetros percorridos pela 
frota na realização das viagens, incluindo os percursos de entrada e saída das garagens 
(percurso ocioso). 

• O indicador será calculado mediante o quociente entre a quantidade de ocorrências e a 
quantidade de quilômetros percorridos; para melhor representação, o indicador será 
expresso na forma de número de acidentes por cem mil quilômetros. 

2.2.4.2 Avaliação do indicador 

Os conceitos associados ao indicador de acidentes de trânsito são: 

Tabela 5: Conceitos de avaliação da qualidade relativos a Acidentes de Trânsito 

Fator de Acidentes de Trânsito (FAT) Conceito 

Menos de 1,87 ocorrências por 100.000 km/mês Nível de excelência 

De 1,87 a 3,74 ocorrências por 100.000 km/mês Nível de boa operação 

De 3,74 a 5,61 ocorrências por 100.000 km/mês Nível de operação regular 

Mais de 5,61 ocorrências por 100.000 km/mês Nível de operação insuficiente 

2.2.4.3 Cálculo da Nota Parcial 

As notas atribuíveis são: 

• Para FAT inferior a 1,87 ocorrências/100000 km: Nota 100 

• Para FAT superior a 5,61 ocorrências/100000 km: Nota 60 

• Para FAT entre 1,87 e 5,61 ocorrências/100000 km:  

𝑁𝑁𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁 = 100 −
(𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁 − 1,87) × 40

3,74
 

2.2.5 Fator de Notificações de Trânsito (FNT) 

O Fator de Notificações de Trânsito expressa a relação entre a quantidade de infrações de trânsito 
e alguma medida quantitativa do serviço, como frota, viagens, quilometragem rodada ou número 
de motoristas a serviço, logo podendo ser expresso na forma de infrações por mil quilômetros 
percorridos, infrações por mil viagens realizadas, infrações por ônibus x mês, infrações por 
motoristas x mês. 

Este indicador será calculado a partir da quantidade de multas de trânsito impostas pelas 
autoridades de trânsito em qualquer nível de governo, obtidas por meio de levantamento realizado 
junto ao DETRAN, por meio de consulta das placas dos ônibus. 
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Este indicador pode ser calculado sistematicamente para todos os meses ou de modo amostral para 
determinados períodos do ano. 

2.2.5.1 Metodologia de cálculo do indicador 

• A quantidade de infrações será obtida por meio de consulta aos registros do DETRAN, 
levantando a quantidade de multas existentes de cada veículo no período “p” (mensal, 
semestral ou anual). 

• Para cada período “p” será totalizada a quantidade de quilômetros percorridos pela frota 
na realização das viagens, incluindo os percursos de entrada e saída das garagens 
(percurso ocioso). 

• O indicador será calculado pelo quociente entre a quantidade de autuações e a quantidade 
de quilômetros percorridos; expresso na forma de quantidade de irregularidades por cem 
mil quilômetros. 

2.2.5.2 Avaliação do indicador 

Os conceitos associados ao indicador de Notificações de Trânsito são: 

Tabela 6: Conceitos de avaliação da qualidade relativos a Notificações de Trânsito 

Fator de Notificações de Trânsito (FNT) Conceito 

Nenhuma autuação Nível de excelência 

De 0,00 a 0,31 autuações por 100.000 km/mês Nível de boa operação 

De 0,31 a 0,62 autuações por 100.000 km/mês Nível de operação regular 

Mais de 0,62 autuações por 100.000 km/mês Nível de operação insuficiente 

2.2.5.3 Cálculo da Nota Parcial 

• Para FNT zero: Nota 100 

• Para FNT superior a 0,62 ocorrências/100000 km: Nota 60 

• Para FNT entre 0 e 0,62 ocorrências/100000 km:  

𝑁𝑁𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁 = 100 −
𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁 × 40

0,62
 

2.3 Nota Geral de Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo - NQTC 

A partir do conjunto de indicadores apurado, a Prefeitura de Itaquaquecetuba atribuirá uma “Nota 
Geral de Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo - NGTQ”, que expressa a avaliação do 
serviço prestado para fins de adoção de medidas de correção por parte da empresa operadora.  
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A NGQ será calculada mediante a ponderação das notas parciais obtidas, ponderadas por fatores 
(pesos) valorados de forma a expressar a importância relativa de cada atributo analisado. 

Assim, a NGQ é resultado da seguinte expressão: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
∑ 𝑁𝑁𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐹𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

Onde: 

Notai = Nota obtida do cálculo do indicador “i” 

Pesoi = Fator ponderador do indicador “i” 

Os fatores de ponderação (pesos) adotados inicialmente são: 

Tabela 7: Pesos de ponderação para o cálculo da NGQ 

Indicador Peso (%) 

Fator de Cumprimento de Viagens Programadas 25 

Fator de Cumprimento de Frota 20 

Fator de Regularidade da Operação 25 

Fator de Acidentes de Trânsito 20 

Fator de Notificações de Trânsito 10 

A NGQ obtida corresponderá a um conceito de qualidade do serviço que representa uma avaliação 
do seu desempenho na prestação dos serviços delegados e orientará tanto a Prefeitura de 
Itaquaquecetuba como a Concessionária na aplicação de medidas gerenciais para a solução de 
problemas apontados, indicação de prioridades de intervenção e até na aplicação de penalidades 
contratuais ou do Regulamento de Operação do STPC. 

Tabela 8: Conceitos de avaliação de desempenho das empresas a partir do NGQ 

NGQ Conceito 

90 ≤NGQ≤100 Nível de excelência 

75 ≤NGQ<90 Nível de boa operação 

60 ≤NGQ<75 Nível de operação regular 

NGQ< 60 Nível de operação insuficiente 
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2.4 Plano de Consequência 

A partir da avaliação obtida com base na NGQ, a Concessionária estará sujeita à aplicação de um 
Plano de Consequências, que corresponde a um conjunto de ações gerenciais em razão da avaliação 
de seu desempenho, conforme descrito a seguir. 

I. Nível de excelência 

A classificação no nível de excelência conferirá à empresa operadora um Certificado de Excelência 
dos Serviços, que será tornado público pela Prefeitura de Itaquaquecetuba através de seus canais 
de mídia, bem como garantirá um bônus de 2 (dois) pontos para ser empregado na apuração da 
NGQ do período de avaliação subsequente. 

II. Nível de boa operação 

A Concessionária, quando classificada no nível de boa operação, deverá apresentar à Prefeitura de 
Itaquaquecetuba um Plano de Ações Corretivas, em um prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar 
da divulgação final do resultado da avaliação da qualidade. 

O Plano de Ações Corretivas deverá conter as medidas que serão empregadas para sanar as 
deficiências observadas nos indicadores, detalhadas suficientemente para o seu acompanhamento 
pela Prefeitura de Itaquaquecetuba, que será realizado através de reuniões mensais para 
acompanhar a evolução da aplicação do Plano de Ações Corretivas. 

Constatada a não aplicação do Plano de Ações Corretivas por parte da Concessionária, ou a sua 
ineficácia, a Prefeitura de Itaquaquecetuba aplicará as penalidades cabíveis, na forma do Contrato 
de Concessão e do Regulamento do STPC 

III. Nível regular de operação 

A Concessionária, quando classificada no nível de operação regular, será penalizada na forma do 
Regulamento, devendo ainda apresentar à Prefeitura de Itaquaquecetuba um Plano de Ações 
Corretivas em um prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da divulgação dos resultados da 
avaliação da qualidade. 

A Prefeitura de Itaquaquecetuba promoverá reuniões quinzenais com a empresa, para acompanhar 
a evolução da aplicação do Plano, bem como poderá determinar a realização de acompanhamentos 
de campo e na garagem. 

Constatada a não aplicação do plano de ações corretivas, ou a sua ineficácia, a Prefeitura de 
Itaquaquecetuba aplicará as penalidades cabíveis, na forma do Regulamento do STPC. 
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IV. Nível de operação insuficiente 

Se a empresa operadora for classificada no nível de operação insuficiente, ela será penalizada na 
forma do Regulamento, devendo ainda apresentar à Prefeitura de Itaquaquecetuba um Plano de 
Ações Corretivas em um prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da divulgação dos resultados da 
avaliação da qualidade. 

A Prefeitura de Itaquaquecetuba realizará um acompanhamento contínuo e permanente dos 
serviços da empresa enquadrada nesta condição. Constatada a não aplicação do Plano de Ações 
Corretivas, ou a sua ineficácia, a Prefeitura de Itaquaquecetuba aplicará penalidades adicionais, na 
forma do Regulamento do STPC. 
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