
 
COMUNICADO (página web EMTU/SP) 

 

SORTEIO DOS OPERADORES DA RTO COM INTERESSE NO SERVIÇO LIGADO 

 

Senhor (a) Titular Operador (a) da RTO: 

 

A EMTU/SP comunica ao Senhor (a) que manifestou interesse, titular de empresa 

individual da Reserva Técnica Operacional (RTO) do Poder Concedente, que estará 

realizando sorteio classificatório para posterior convocação e operação do Serviço 

Especial Conveniado, denominado LIGADO. 

 

O sorteio será em sessão pública presencial no dia 06/06/17, às 10h00min horas, no 

auditório da EMTU/SP em São Bernardo do Campo, Rua Joaquim Casemiro, nº 290, 

Bairro Planalto, para classificação sequencial e ordinal em lista a ser publicada nesta 

página, com a presença de Auditoria Externa. 

 

O acesso a EMTU/SP para o acompanhamento do sorteio será exclusivamente das 

08h30min às 09h50min, mediante apresentação de documento original oficial com 

foto, não sendo obrigatória a presença. 

 

Serão chamados por ordem de sorteio a quantidade máxima necessária a fim de 

atender ao cronograma de inclusão de veículos para os serviços que vierem a ser 

estabelecidos por convênio com a EMTU/SP com o fim especifico de transporte de 

pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida severa, e os demais aguardarão em 

lista de espera, continuando a operar como RTO’s. 

 

Importante que o seu número para o sorteio é o de protocolo e estará em etiqueta na 

URNA com os outros participantes. 

 

As características operacionais dos serviços e a remuneração estarão contidas na 

Ordem de Serviço a ser emitida pela EMTU/SP. 

 

A assinatura da Ordem de Serviço estará condicionada à sua documentação em dia, 

como Certificado de Registro de Operação (CRO), a Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH), registro cadastral na STM/CTC, regularidade fiscal e tributária inclusive no 

CADIN e, bem assim, do veículo, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo 

(CRLV) e inspeção veicular da EMTU/SP, salientando que na convocação para a 

assinatura da Ordem de Serviço Especial Conveniado o Contrato da Reserva Técnica 

Operacional do Poder Concedente – EMTU/SP será automaticamente reincidido 

conforme sua Cláusula Décima Primeira. 

 

O prazo para a regularização dos veículos dos convocados será de, no máximo, 45 

(quarenta e cinco) dias a partir da data de recebimento da convocação expressa e por 

escrito da EMTU/SP. 

 

O regulamento do Serviço Especial Conveniado LIGADO está disponível nesta página. 

 

São Bernardo do Campo, 1º de junho de 2017. 

  


