
 
 
 

 
 

 

 
Carta Idec nº 101/2017/Coex 

 
São Paulo, 30 de São Paulo de 2017. 
 
Ao Ilmo. Sr. João Doria Júnior, Prefeito de São Paulo 
Email: prefeito@prefeitura.sp.gov.br 
 
Ao Ilmo. Sr. Sérgio Avelleda, Secretário da Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes 
Email: smt@prefeitura.sp.gov.br; 
smtgabinete@prefeitura.sp.gov.br 

 
Ilmo Sr. José Carlos Martinelli, Presidente da São Paulo Transportes (SPTrans) 
jmartinelli@sptrans.com.br 
 
 
 
Ref. Participação na retomada do processo de licitação dos serviços de Ônibus 
 

O Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma associação de 
consumidores, sem fins lucrativos, fundada em 1987 e mantida por seus associados. 
A missão do Idec é promover a educação, a conscientização, a defesa dos direitos 
difusos e dos direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo, com total 
independência política e econômica. 

Entre as atividades desenvolvidas pelo Idec para o cumprimento de sua missão 
encontram-se a realização de pesquisas relacionados à qualidade e segurança de 
produtos e serviços, o acompanhamento de legislações referentes às relações de 
consumo e a participação no seu processo de discussão, bem como a elaboração de 
ações judiciais de caráter coletivo quando necessário. Para gerar conhecimento e 
fortalecer o consumidor o Idec publica bimestralmente sua Revista e faz a 
manutenção diária de seu portal eletrônico (www.idec.org.br). 

O Brasil vive um processo de transformação da mobilidade urbana que necessita 
vencer as barreiras criadas por anos de políticas públicas que priorizaram o uso do 
automóvel. Para tanto, o Idec compreende que, além da implementação da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana em todas as suas diretrizes, é imprescindível a oferta 
de um transporte público coletivo de qualidade, integrado, acessível e que contribua 
para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das cidades. O Idec, como 
uma associação histórica e relevante na defesa de direitos coletivos que envolvem 
cidadania e consumo, identifica que o desenvolvimento de uma mobilidade 



 
 
 

 
 

 

sustentável no Brasil deve, impreterivelmente, passar pela garantia e efetivação de 
direitos no transporte público, que envolvem qualidade, eficiência, transparência e 
segurança, levando em conta o cenário de redução da emissão de gases poluentes.  

 

A licitação do serviço de ônibus em São Paulo é um fator importantíssimo para a 
mobilidade sustentável, para a garantia dos direitos do consumidor e bem estar dos 
mais de 6 milhões de usuários diários de ônibus e para a população no transporte 
público na cidade. Esse processo deve ser conduzido com total transparência e 
participação social, é fundamental a abertura para discussão da proposta de edital. 

O Idec se coloca à disposição para contribuir no processo de retomada da licitação, 
sobretudo nas questões mais sensíveis ao direito e bem estar dos usuários de 
transporte público. Aguardamos a retomada do processo de licitação pela Secretaria 
e requeremos a abertura de um processo amplo e organizado de diálogo para a 
discussão da proposta de edital, respeitando o artigo 14º da Lei 12.587/2002. 

Certos da atenção de V.Sas., agradecemos a atenção, nos colocamos a disposição 
para quaisquer esclarecimentos e apresentamos votos de consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Elici Mª Checchin Bueno  
Coordenadora Executiva  
 
 

 
 
Rafael Calabria 
Pesquisador em Mobilidade Urbana  


