
 
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE CUIABÁ  

 REAJUSTE TARIFÁRIO – 2021. 

Processo Administrativo nº 113/2021, que trata de solicitação de reajuste tarifário 

do transporte coletivo de passageiros de Cuiabá para o período de 2021, referente o início de operação 

dos serviços nos novos contratos de concessão. 

Ofício nºs. 0001/2021 da Vpar Transportes e Serviços SPE LTDA 

 Ofício nº 0001/2021 da Rápido Cuiabá Transporte Urbano Ltda 

Ofício s/n da Integração Transportes Ltda 

Ofício nº 156/2021 da Caribus Transportes e Serviços Ltda 

 

1. METODOLOGIA APLICADA NO CÁLCULO 

O cálculo foi elaborado em consonância ao Parágrafo 1º da Cláusula 63 e “caput” da 

Cláusula 68, estabelecidos nos contratos de concessão nºs 619/2021, 620/2019, 621/2019, 622/2019. 

Cláusula 63. A Tarifa básica e de Remuneração dos serviços de transporte coletivo é 

de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), referida na data base de janeiro de 2019, que corresponde à 

data base de preços que embasou os estudos econômico-financeiros do modelo de concessão. 

Parágrafo 1º. Para o início da operação dos serviços, o valor da Tarifa de 

Remuneração será corrigido pela fórmula de reajustamento dada na Cláusula 68, considerando a 

variação entre a data base de preços da tarifa e a data de início de operação dos serviços. 

(...) 

2. FÓRMULA UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA TARIFA 

A fórmula para o cálculo da tarifa de que trata o Parágrafo 1º da Cláusula 63, 

obedeceu o estabelecido na Cláusula 68 que assim dispõe: 

Cláusula 68. A Tarifa de Remuneração do serviço de transporte coletivo será 

reajustada anualmente com base na fórmula paramétrica indicada a seguir: 

T1 = T0 X R, onde: 

T1 = Valor da Tarifa reajustada, expresso em real (R$) 

T0 = Valor da Tarifa de Remuneração vigente na data base de cálculo do reajuste, expresso em real 

(R$) 

R = Índice de reajustamento, conforme fórmula a seguir. R = Pd x Vd + Ps x Vs + Po x Vo + Pa x Va, onde: 

Pd = Fator multiplicador (peso) da participação da variação dos combustíveis na composição do 

reajuste, definido no valor de 28% (vinte e oito por cento). 

Vd = variação do preço do diesel tipo S10, ou aquele que o venha substituir em razão de adequações 

dos motores dos ônibus, conforme Pesquisa de Preços da Agência Nacional de Petróleo – ANP (Sistema 

de Levantamento de Preços – SLP), considerando a coleta mensal no município de Cuiabá – Preço 

Distribuidora – Preço Médio, sendo sempre considerado o preço referente ao mês anterior ao da data 

base de reajuste da Tarifa de Remuneração e aquele correspondente ao mês antes do último reajuste 

tarifário. 

Ps = Fator multiplicador (peso) da participação da variação do salário na composição do reajuste, 

definido no valor de 50% (cinquenta por cento). 



 
Vs = Variação da soma do salário e gratificações do motorista do serviço de transporte coletivo de 

Cuiabá conforme Convenção Coletiva do Trabalho ocorrida entre o momento imediatamente anterior 

ao cálculo de reajuste e o valor anterior ao cálculo do último reajuste tarifário. 

Po = Fator multiplicador (peso) da participação da variação do preço de veículos na composição do 

reajuste, definido no valor de 19% (dezenove por cento). 

Vo = Variação dos custos de veículos considerando Variação do índice de Preços do Consumidor Amplo 

– Origem da FGV código 1006829 IPA – Origem – OG-DI – Produtos Industriais – Indústria de 

Transformação – Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Auto peças referentes a 2 (dois) 

meses antes da data base de reajuste da Tarifa de Remuneração e aqueles correspondentes à 2 (dois) 

meses antes do último reajuste tarifário. 

Pa = Fator multiplicador (peso) da participação da variação dos demais itens de custo na composição 

do reajuste, definido no valor de 3% (três por cento). 

Va = variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, sendo sempre considerados os índices referentes a 2 (dois) meses 

antes da data base de reajuste da Tarifa de Remuneração e aqueles correspondentes a 2 (dois) meses 

antes do último reajuste tarifário. 

 

3. PERÍODO DE APURAÇÃO 

O período de apuração corresponde a data base de janeiro de 2019 até a data de 

início de operação dos serviços que ocorreu em 04/08/2021, conforme disposto no Parágrafo 1º da 

Cláusula 63 dos contratos de concessão. 

4. DO CÁLCULO DA TARIFA 

Aplicação da fórmula paramétrica: 

CÁLCULO DE REAJUSTE TARIFÁRIO 

Fórmula Paramétrica                                                                                  Agosto/2021 

Pd: Peso variação dos combustíveis    0,28 

Vd: Variação do preço do diesel tipo S10 
dez/18 3,370 

jul/21 4,427 

Variação % 31,36 

Ps: Peso variação do salário   0,5 

Vs: Variação do salário e gratificações 

dez/18  R$                     2.598,88  

jul/21  R$                     2.900,00  

Variação % 11,59 

Po: Peso variação do preço de veículos   0,19 

Vo: Variação dos custos de veículos 

nov/18 138,581 

jun/21 178,036 

Variação %  28,47 

Pa: Peso variação dos demais itens   0,03 

Va: Variação do ao Índice Nacional de 
Preços Consumidor Amplo 

nov/18 5092,97 

jun/21 5769,98 

Variação % 13,29 

    

    

    



 

  

R = Pd x Vd + Ps x Vs + Po x Vo + Pa x Va 

 

R = 0,28 x 31,36 + 0,5 x 11,59 + 0,19 x 28,47 + 0,03 x 13,29 

 

R  =  20,384% 

  

T0  =                                                      R$                    4,10 

  

T1 = T0 x R 

 

T1 =                                   R$                    4,94  

 




