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- Anexo II - 

PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

 

O Projeto Básico consiste na descrição detalhada do objeto a ser contratado, dos serviços a 

executar, suas especificações, frequências e periodicidades, características do pessoal, insumos, 

materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, 

cuidados, deveres, disciplina, gestão da qualidade, informações a serem prestadas e controles a 

serem adotados. 

Integram o Anexo II – Projeto Básico: Especificações dos Serviços, os seguintes anexos 

complementares: 

 Anexo II.1a – Manual de Especificação da Frota; 

 Anexo II.1b – Manual de Especificação da Frota Pintura; 

 Anexo II.2 – Sistema da Qualidade 

 Anexo II.3 – Especificação Básica do Sistema de Bilhetagem Eletrônica;  

 Anexo II.4 – Diretrizes para Centro de Controle e Centro de Ajuda a Operação  

 Anexo II.5 – Especificação Operacional dos Serviços de Transporte Coletivo;  

 Anexo II.6 – Especificação Mínima para Instalações de Garagem e Centro de Controle 

 Anexo II.7 – Legislação Aplicável; 

 

 

1. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS 

Ao CONTRATO é aplicável a legislação em vigor pertinente a matéria, em especial a 

regulamentação imposta pelo PODER CONCEDENTE, dispostas no Anexo II.7 – Legislação 

Aplicável. 

Também devem ser obedecidas as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, naquilo que não conflitar o que for expressamente determinado na legislação 

indicada e nas especificações do EDITAL ou seus anexos. 

A CONCESSIONÁRIA deve atender ainda às novas determinações legais que forem impostas 

após a publicação deste EDITAL, durante todo o prazo contratual, garantida a manutenção do 

equilíbrio econômico financeiro da proposta vencedora do presente certame. 
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2. DEFINIÇÕES DE CARÁTER OPERACIONAL 

 

2.1 Sistema de Transporte Público de Passageiros - STPP: conjunto de linhas, equipamentos 

urbanos e infraestrutura de transporte coletivo do MUNICÍPIO, que funcionam como uma 

estrutura organizada. 

2.2 Transporte Público de Passageiros, Transporte Coletivo Urbano ou Transporte Coletivo 

Regular: serviço de utilidade pública, prestado por uma empresa ou consórcio de empresas, 

que atendam ao deslocamento de pessoas usuárias no MUNICÍPIO, a partir de 

características operacionais preestabelecidas no presente EDITAL e no CONTRATO, tais 

como horário, itinerário, frequência e tipo de veículo. 

2.3 Usuário ou Passageiro: pessoa que utiliza o STPP seja pagante de passagem, ou esteja 

enquadrado na gratuidade. 

2.4 Serviço: formas operacionais de atendimento às diferentes necessidades de deslocamento 

da população, como por exemplo, o transporte regular, diferenciado, especial, turístico, 

experimental, etc. 

2.5 Veículo, ônibus ou micro-ônibus: unidade ou composição automotora, destinada ao 

transporte de passageiros. 

2.6 Itinerário: refere-se ao trajeto predeterminado a ser percorrido pelos veículos de uma linha 

para se deslocarem entre os seus dois pontos extremos, trajeto este definido pelas vias e 

localidades atendidas. 

2.7 Pontos de Parada: locais fixos e devidamente sinalizados ao longo do itinerário do veículo 

de transporte coletivo, destinado à parada para embarque e/ou desembarque de 

passageiros. 

2.8 Pontos Terminais: são os pontos extremos do itinerário de uma linha onde se dará o início 

ou o término das viagens. 

2.9 Pontos de Origem e Destino: pontos onde se inicia ou termina o deslocamento de uma 

pessoa ou veículo, por motivo específico. 

2.10 Abrigo: estrutura de pequeno porte, instalada nos pontos de parada do transporte público, 

para proteção aos passageiros. 

2.11 Baia de ônibus: parte ou faixa da via pública, ou fora dela, reservada para paradas de 

ônibus, destinada ao embarque e desembarque de passageiros. 

2.12 Plataforma: ponto de parada acessível construído sobre as calçadas ou nos terminais, como 

ajuda técnica para reduzir ou eliminar o desnível de acesso ao veículo. 

2.13 Linha: Serviço original regular de transporte prestado segundo regras operacionais, 

equipamentos, itinerário, terminais, pontos de parada intermediários e horários prefixados e 

estabelecidos em função da demanda. 

2.13.1 Quanto à função as linhas classificam-se em: 
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 Linha Direta (troncal): linha estrutural do sistema, capaz de captar os diversos fluxos 

das linhas alimentadores, onde predomina a função transporte, sem parada entre os 

terminais; 

 Linha Semi-Direta (troncal): semelhante à anterior, porém com algumas paradas 

intermediárias; 

 Linha Paradora (troncal): atua nos eixos troncais parando em todos os pontos de 

parada; 

 Linha Interbairro: linha que liga um ou mais bairros sem passagem pelo centro da 

cidade, com dois pontos terminais distintos para controle da oferta e da demanda; 

 Linha Alimentadora: linha que liga pólos de atração e/ou geração de viagens a 

terminais de transbordo ou transferência, onde predomina a função 

captação/distribuição; 

 Linha Periférica: linha que liga um ou mais bairros sem passagem pelos terminais; 

 Linha Circular: linha que circula por várias regiões, inicia e termina no mesmo ponto, 

seja este um terminal ou não. 

 Linha Executiva: linha do serviço regular diferenciado que presta um serviço 

complementar, seguindo regras operacionais, equipamentos, itinerário e veículos 

estabelecidos para proporcionar uma alternativa de maior conforto. Sem pontos de 

parada e acesso a terminais. 

2.13.2 Quanto à operação as linhas classificam-se em: 

 Circular: Linha com itinerário perimetral, operada em um único sentido, com um 

único ponto terminal para controle da oferta e da demanda;  

 Radial: Linha que liga um ou mais bairros ao centro da cidade, com dois pontos 

terminais para controle da oferta e demanda; 

 Circular/Radial: Linha que liga um ou mais bairros ao centro da cidade, com dois 

pontos terminais para controle da oferta e demanda, mas apenas um deles com 

horário de viagem definido. 

2.13.3 Com respeito às linhas define-se; 

 Partição de Linhas: Transformação de uma linha em duas ou mais linhas, cujos 

itinerários, somados, constituem o da linha original, para atender necessidades de 

integração operacional; 

 Prolongamento de Linha: Aumento de itinerário da linha, em até 30% (trinta por 

cento) de sua extensão, para atender novas demandas de transporte; 

 Ramal: Derivação do itinerário principal da linha, para atender núcleo populacional 

fora de seu eixo; 

 Encurtamento de Linha: Redução de itinerário da linha, quando ficar comprovada a 

desnecessidade do atendimento estimado; 
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 Fusão de Linhas: Estabelecimento de um itinerário único para duas ou mais linhas. 

2.14 Tarifa: é a tarifa ou preço da passagem, instituída pelo art. 31, § único da Lei Complementar 

nº 34/99, a ser fixada por ato do PODER CONCEDENTE, pelo preço da proposta vencedora 

desta concorrência.  

2.15 Custo do Passageiro Transportado: Considera-se “custo do passageiro transportado” do 

STPP, o valor monetário obtido pelo rateio do custo total da prestação do serviço entre o 

total de passageiros pagantes equivalentes do sistema, tendo sempre em conta o equilíbrio 

econômico e financeiro do serviço. 

2.16 Total de passageiros pagantes: o total de passageiros pagantes do STPP, independente de 

ter, ou não, desconto no preço da passagem. 

2.17 Pontos de origem e destino: pontos onde se inicia ou termina o deslocamento de um usuário 

dentro do STPP. 

2.18 Retorno operacional: retorno do veículo ao ponto de origem, a partir de um ponto 

intermediário do itinerário, para ajustamento da oferta à demanda. 

2.19 Viagem: é o deslocamento do veículo entre o ponto inicial e final da linha, com horário de 

início prefixado. 

2.19.1 As viagens se classificam quanto á modalidade em: 

 Expressa/Direta: viagem sem parada em pontos intermediários, destinados ao 

atendimento de demanda ponto a ponto; 

 Semi-Expressa/Semi-Direta: viagem com quantidade reduzida de parada em pontos 

intermediários, destinada ao atendimento da demanda ponto a ponto e de 

geradores de demanda importantes localizados ao longo do itinerário da linha; 

 Paradora: viagem com quantidade elevada de paradas em pontos intermediários, 

destinada ao atendimento da demanda distribuída ao longo do itinerário da linha; 

2.20 Viagem em linha: deslocamento do veículo, ao longo do itinerário, com obrigatoriedade de 
paradas para embarque e desembarque em todos os pontos.  

2.21 Viagem fora de linha: deslocamento do veículo realizado entre pontos terminais sem 

transportar passageiros, ainda que fora do itinerário. 

2.22 Viagem expressa/direta: viagem em linha sem embarque e desembarque ao longo do 

itinerário. 

2.23 Viagem semi-expressa/semi-direta: viagem em linha onde se admite embarque e 

desembarques somente em alguns pontos determinados ao longo do itinerário. 

2.24 Ciclo: seqüência completa de itinerário de uma linha para que o veículo retorne ao seu ponto 

de origem. 
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2.25 Jornada de operação: intervalo de tempo entre o início e o fim de operação de uma 

determinada linha em um dia, podendo estender-se para o dia seguinte quando o fim de 

operação for posterior à meia noite. 

2.26 Início de operação: horário de partida da primeira viagem da linha a partir de um dos pontos 

terminais em uma jornada de operação. 

2.27 Fim de operação: horário de chegada da última viagem da linha a um dos pontos terminais, 

em uma jornada de operação. 

2.28 Terminal de Transporte: equipamento urbano instalado em área específica da via pública ou 

fora dela, dotada de infraestrutura própria destinada ao embarque e/ou desembarque de 

passageiros, e para onde convergem ou terminam várias linhas do STPP. 

2.29 Transbordo: baldeação de passageiros de um veículo para outro em áreas pré-pagas. 

2.30 Integração: forma organizada de interligação entre linhas através de pagamento de uma 

única passagem com ou sem complemento de valor de tarifa. 

2.31 Integração física: operação em que a integração das linhas e/ou modos de transporte é 

facilitada pela sua ligação fronteiriça. 

2.32 Integração tarifária: integração onde o usuário paga uma única passagem ou complemento 

pela utilização de mais de uma linha. 

2.33 Integração no tempo ou integração sincronizada no tempo: dão-se quando veículos de 

linhas diferentes cumprem uma programação operacional (plano de horários) planejada para 

que cheguem juntos ao local de integração físico, permitindo aos usuários fazerem a 

transferência entre veículos com um tempo de espera adequado. 

2.34 Tempo de viagem do usuário: tempo necessário para o usuário se deslocar de seu ponto de 

origem ao ponto de destino. 

2.35 Tempo de viagem do veículo: tempo necessário para o veículo se deslocar entre seus 

pontos terminais, incluindo o tempo de parada no ponto terminal de origem. 

2.36 Tempo de terminal: tempo de permanência do veículo no ponto terminal, entre duas viagens 

sucessivas de sentidos opostos, realizadas pelo mesmo. 

2.37 Tempo de operação em pontos de parada e terminais: composto pelo tempo medido desde 

a parada total do veículo no ponto até o início de sua movimentação. 

2.38 Tempo de embarque e desembarque: tempo decorrido desde o instante de abertura até o 

instante de fechamento das portas do veículo. 

2.39 Tempo ocioso em pontos ou terminais: tempo de operação menos o tempo de embarque e 

desembarque. 

2.40 Tempo de percurso: tempo de viagem do veículo, não incluindo o tempo de parada no ponto 

terminal. 

2.41 Tempo em movimento: tempo necessário para a realização de um ciclo, incluídos os tempos 

nos pontos terminais. 
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2.42 Intervalo: tempo decorrido entre a passagem de dois veículos sucessivos de uma mesma 

linha, em um sentido, por um ponto de referência. Também é conhecido como “headway” e 

representa o inverso da frequência. 

2.43 Intervalo entre viagens: tempo decorrido entre partidas ou passagens sucessivas de 

veículos, que se deslocam no mesmo sentido, em determinados pontos de uma linha ou 

corredor. 

2.44 Atraso: diferença positiva entre o tempo real de uma viagem do veículo e o tempo padrão 

estabelecido para ela. 

2.45 Velocidade comercial: resultado da divisão da extensão entre dois pontos de um 

determinado itinerário pelo respectivo tempo de percurso. 

2.46 Velocidade de movimento: resultado da divisão da extensão entre dois pontos de um 

determinado itinerário pelo respectivo tempo de movimento. 

2.47 Velocidade livre: velocidade obtida em uma viagem do veículo sob condições atmosféricas e 

de visibilidade ideais e sem restrição de tráfego. 

2.48 Frequência: número estipulado de viagens unidirecionais por unidade de tempo ou período 

fixado. 

2.49 Número de saídas semanais: quantidade total de viagens de veículos em uma linha, 

considerando os cinco dias úteis, um sábado e um domingo. 

2.50 Número de saídas mensais: quantidade total de viagens de veículos em uma linha, 

considerando um mês típico. 

2.51 Mês típico: Consiste no mês de 30 dias, com 04 (quatro) domingos, 04 (quatro) sábados, 01 

(um) feriado e 21 (vinte e um) dias úteis. 

2.52 Extensão da linha: distância percorrida ao longo do itinerário para realização de uma viagem 

do veículo. 

2.53 Corredor de Transporte Coletivo: via, trecho de via ou conjunto de vias pelo qual trafega um 

conjunto de linhas de transporte coletivo. 

2.54 Quilometragem morta: somatória da quilometragem ociosa com a quilometragem percorrida 

nas viagens fora de linha. 

2.55 Quilometragem ociosa: extensão que os veículos percorrem da garagem até um dos pontos 

onde se inicia ou termina a viagem em linha, ou vice-versa. 

2.56 Demanda: número de passageiros que aflui ao STPP em um determinado período de 

tempo. 

2.57 Demanda potencial: número de passageiros passível de ser atraído para um determinado 

serviço de transporte. 

2.58 Capacidade nominal do veículo: número máximo de passageiros que pode ser transportado 

ao mesmo tempo pelo veículo. Inclui passageiros sentados mais os passageiros em pé, 

obedecendo a quantidade máxima definida no EDITAL e/ou contrato de concessão. 
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2.59 Frota: conjunto de veículos de um mesmo tipo à disposição dos serviços de transporte 

público da região e/ou da linha 

2.60 Frota em operação: frota efetivamente utilizada em um determinado período de tempo, em 

determinada linha. 

2.61 Frota operacional total: frota total para atender o STPP, sem considerar a frota reserva. 

2.62 Frota reserva: número de veículos disponível para substituir os veículos da frota operacional 

total, quando necessário. 

2.63 Frota vinculada: soma da “frota operacional total” com a “frota reserva”, em uma 

determinada linha ou sistema. 

2.64 Fluxo de passageiros: número de passageiros transportados por unidade de tempo. 

2.65 Fluxo de veículos: número de viagens de veículos por unidade de tempo. 

2.66 Passageiros da viagem: número total de passageiros transportados em uma viagem do 

veículo. 

2.67 Lugares máximos oferecidos: resultado da multiplicação do número de viagens realizadas, 

por sentido de operação, pela capacidade nominal dos veículos utilizados em dada linha. 

2.68 Lugares máximos admitidos: resulta da soma do número de assentos com o número de 

passageiros em pé. 

2.69 Regularidade: cumprimento dos horários estabelecidos e manutenção da frequência 

predeterminada para funcionamento de uma linha. 

2.70 Índice de passageiros por quilômetro (IPK): relação entre o número total de passageiros 

transportados e a quilometragem total percorrida por uma ou mais linhas. 

2.71 Percurso Médio Anual (PMA): relação entre a quilometragem anual total percorrida e a frota 

utilizada em uma ou mais linhas de um mesmo modo de transporte. 

2.72 Idade do veículo: quantidade de anos, ou meses, entre a data da fabricação da carroceria 

até a data de verificação da idade. 

2.73 Veículo novo ou veículo zero quilômetro: veículo sem uso anterior, com idade menor que 

seis meses. 

2.74 Idade média inicial da frota: média das idades dos veículos que iniciarão a operação, 

considerando a data de início. 

2.75 Idade média de manutenção da frota: média das idades dos veículos colocados à disposição 

do contrato, calculada em qualquer data ao longo de todo o contrato de concessão. 

2.76 Período de ociosidade do veículo: intervalo de tempo entre o fim e o início de uma jornada 

de operação mais os tempos ociosos em pontos ou terminais. 

2.77 Período típico: período durante o qual o fluxo mantem-se relativamente uniforme. 
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2.78 Pessoal de operação ou Operador: as pessoas a serviço da CONCESSIONÁRIA que 

operam o STPP, compreendendo, em princípio, motoristas, cobradores, quando houver, 

despachantes, fiscais e pessoal de apoio operacional. 

2.79 Ocupação do veículo: número de passageiros que ocupam o veículo em determinado 

instante da viagem. 

2.80 Ocupação crítica: ocupação acima da máxima verificada ao longo de uma viagem do 

veículo. 

2.81 Índice de ocupação: número de total de passageiros pela capacidade do veículo em um 

determinado momento. 

2.82 Oferta de lugares sentados: número de assentos disponibilizados no veículo para uso do 

passageiro. 

2.83 Programa operacional: Programação dos horários de um veículo ou conjunto de veículos 

com seus respectivos operadores. 

2.84 Tabela de Serviço: Relatório impresso contendo no mínimo a escala operacional da 

tripulação do veículo. 

2.85 Tripulação: Pessoal a bordo do veículo encarregado da operação, controle de acesso, 

cobrança de tarifa e apoio ao passageiro, no transporte urbano normalmente composto por 

um motorista e um cobrador. 

2.86 Matriz de integração: é o conjunto de regras sobre o correto uso do direito de integração dos 

usuários do STPP. 

 

3. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE  

 

O gerenciamento, planejamento, controle, fiscalização e delegação do STPP são realizados pela 

SECRETARIA. 

O modelo adotado orienta-se pela exploração e prestação do serviço de transporte coletivo 

urbano de passageiros das modalidades regular e diferenciado, colocado à disposição do cidadão, 

contra a exigência de pagamento de tarifa, observado, quando for o caso, o direito a reduções ou 

isenções e a administração financeira por meio de caixa privado. 

I  O serviço regular ou convencional é o executado de forma contínua e permanente, 

obedecendo a horários, itinerários e frota preestabelecidos e remunerados mediante o 

pagamento de uma tarifa; 

II  O serviço diferenciado é o serviço complementar ao convencional, com veículo dotado de 

maior conforto, lotação limitada pela SECRETARIA e tarifa especial.  

O sistema utiliza a Bilhetagem Eletrônica em todos os aspectos operacionais e em suas relações 

com os usuários, inclusive permitindo a integração tarifária no serviço convencional, conforme 

regras definidas neste edital. 



MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

 

10 

Especificamente, o objeto da concessão compreende: 

A outorga de concessão para prestação e exploração dos Serviços Públicos de Transporte 

Coletivo Urbano de Passageiros do MUNICÍPIO, nas modalidades regular e diferenciado, 

conforme descrição neste EDITAL. 

Além deste objeto, compreende ainda os seguintes itens: 

a) Cobrança dos usuários do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, das tarifas 

oficiais fixadas pelo PODER CONCEDENTE, de modo automático, mediante uso de Sistema 

de Bilhetagem Eletrônica (SBE) que utiliza equipamentos instalados no interior dos veículos 

destinados à leitura de meios físicos, nos quais estejam armazenados créditos eletrônicos,  

em observância das determinações do MUNICÍPIO. 

b) Comercialização com pagamento em espécie das passagens no interior dos veículos e em 

postos fixos de acesso às áreas de pré-embarque e, também, a venda de crédito antecipado 

através de postos de venda integrados e adequados ao SBE. 

c) Execução do serviço de transporte de usuários, portadores de deficiências de locomoção 

severa, conforme regulamento atualmente em vigor. 

d) Manutenção, limpeza, remoção, guarda e conservação, de acordo com os melhores 

procedimentos técnicos, dos veículos que integram a frota necessária à realização dos 

serviços objeto da CONCESSÃO, bem como dos demais equipamentos embarcados que 

neles estejam implantados. 

e) Utilização de instalações próprias e adequadas (garagens) para a execução das atividades 

operacionais, administrativas e de manutenção, bem como para estacionamento prolongado 

e guarda dos veículos, nas condições estabelecidas no presente EDITAL e dotadas de 

equipamentos, infraestrutura e ferramental necessário. 

f) Divulgação de informações sobre o funcionamento do serviço e de orientação ao usuário 

para a sua adequada utilização, bem como recepção de reclamações, sugestões e elogios 

dos usuários mediante a disponibilização de interfaces na forma de um Sistema de 

Atendimento ao Passageiro/Cliente, que compreenderá serviço telefônico, website e outros 

meios. 

g) Execução e manutenção de programas de treinamento e capacitação dos funcionários no 

exercício das atividades direta ou indiretamente relacionadas à prestação do serviço de 

transporte. 

h) Execução e manutenção de programas de aprimoramento dos processos de trabalho, 

visando a qualidade do serviço de transporte prestado, mediante a implantação de Sistema 

de Gestão da Qualidade. 

As principais atividades a serem executadas pela CONCESSIONÁRIA consistem em: 

i. Prestar os serviços de transporte coletivo com operação adequada à satisfação dos 

usuários conforme disposições estabelecidas na Lei Nº34/99, no presente EDITAL e seus 

anexos, com rigoroso cumprimento dos itinerários, viagens e horários programados das 
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linhas de transporte coletivo, características da frota, tarifas e pontos de parada definidos 

pela SECRETARIA 

ii. Cumprir as normas de operação e arrecadação, inclusive no que diz respeito à cobrança 

de tarifa nos ônibus e terminais, responsabilizando-se pela receita. 

iii. Promover a limpeza dos ônibus. 

iv. Manter a frota conforme requisitos de operação e manutenção estabelecidos pela 

SECRETARIA. 

v. Promover, periodicamente, treinamentos adequados a seus funcionários, com orientações 

específicas de acordo com cada função, para manutenção do bom atendimento aos 

usuários do transporte coletivo. 

vi. Acompanhar e executar as ações necessárias, interagindo de imediato com o CMT 

(Conselho Municipal de Transporte) do PODER CONCEDENTE e com a SECRETARIA, 

para manter a regularidade do transporte coletivo. 

vii. Executar com equipe própria as operações de campo relativas a eventos especiais, 

desvios, atendimentos a eventos culturais, religiosos, esportivos e outros requisitados pela 

SECRETARIA, respeitando a justa remuneração do serviço. 

viii. Recuperar imediatamente danos que estejam prejudicando a operacionalidade do sistema, 

causados nos equipamentos urbanos de sua responsabilidade por negligencia de seus 

pressupostos. 

ix. Apresentar os seus ônibus para a inspeção técnica programada ou para inspeções 

técnicas eventuais definidas pela SECRETARIA. 

  

3.1 ESTRUTURA BÁSICA DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT) 

A lógica operacional, muito embora seja evidente que a filosofia de prestação de serviços 

centraliza-se no binômio aumentar a eficiência dos veículos e dos terminais e reduzir os custos do 

transporte, está condicionada à topologia e ao relevo da área urbanizada, que define as principais 

vias de circulação que são utilizadas pelo transporte coletivo. 

A rede de transporte público de Florianópolis fundamenta-se em um sistema tronco alimentador, 

orientado por um conjunto de seis estações terminais de integração. Os terminais estão 

localizados nos principais pontos de convergência, coincidindo na maioria dos casos, com o 

sentido natural dos vetores de deslocamento entre os bairros e centro da cidade. 

Com respeito à estrutura operacional, cabe destacar que a função de captação/distribuição é feita 

principalmente pelas linhas alimentadoras e de modo complementar pelas linhas troncais, 

excetuando as linhas troncais expressas. 

A função transporte é feita principalmente pelas linhas troncais e de modo complementar pelas 

linhas alimentadoras. As linhas troncais expressas realizam exclusivamente a função transporte. 
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Cabe destacar que na função captação ou distribuição a velocidade operacional é baixa, enquanto 

na função transporte a velocidade vai de média a alta. 

 

LINHAS DA REDE DE TRANSPORTE REGULAR – CLASSIFICAÇÃO DO CADASTRO DE 
LINHAS 

 

NATUREZA JURÍDICA 

Tipo Quantidade 

Serviço Original 53 

Complemento Ramal 87 

Complemento Partição Itinerário 25 

Complemento Prolongamento 5 

Total  170 

 

TIPO DE DESLOCAMENTO 

Tipo Quantidade 

Alimentadora 105 

Inter- Bairro 32 

Inter- Regiões 1 

Inter - Terminais 3 

Principal 29 

Total  170 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO 

Tipo Quantidade 

Circular 104 

Radial 66 

Total Empresa 170 
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MODALIDADE DA VIAGEM 

Tipo Quantidade 

Direta 6 

Paradora 158 

Semidireta 6 

Total Empresa 170 

 

TIPO DE OPERAÇÃO  

Tipo Total 

Circular  32 

Radial 67 

Radial Circular 71 

Total Empresa 170 

 

 

LINHAS DA REDE DE TRANSPORTE DIFERENCIADO  

 

Tipo de linha Quantidade 

Total de linhas da rede regular diferenciado 26 

 

 

3.2 ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

a) Área de Abrangência: Urbana e Rural. 

b) População de Florianópolis: a população atual, segundo dados estimados do IBGE para o 

ano de 2013 é de 453.261 (quatrocentos e cinquenta e três mil duzentos e sessenta e um) 

habitantes. 

3.3 COMPOSIÇÃO DA FROTA PARA DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLETIVO 

Nos horários de pico utiliza-se para dimensionamento uma ocupação máxima de passageiros 

sentados, mais 6 (seis) passageiros por m2 em pé.  
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COMPOSIÇÃO DA FROTA 

Composição da Frota Tipo de Veículo 

 Microônibus 

 
Midiônibus 

 
Leve 

 
Pesado 

 
Padron 

 
Articulado 

 

O Anexo II.1a apresenta as exigências para a composição e especificações da frota.  

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS LINHAS DO SISTEMA 

O detalhamento das linhas, contendo classificações e descrições de itinerários, horários, 

quilometragens e tempos de viagem está disposto no Anexo II.5 - Especificação Operacional 

dos Serviços de Transporte Coletivo. 

Não dependerá de nova licitação as modificações das linhas originais e a inclusão de novas 

linhas, bem como as transformações ou expansões, com finalidade de atendimento à demanda, 

ajuste ou ampliação da oferta, ao crescimento urbano e à busca de novas alternativas de 

transporte na área de influência da concessão. 

A CONCESSIONÁRIA deverá ajustar o seu serviço às condições das novas linhas, garantida a 

manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da proposta com a qual for vencedora do 

presente certame. 

 

4. DADOS OPERACIONAIS 

Para conhecimento da situação atual do transporte coletivo de passageiros, consideram-se os 

seguintes dados operacionais, bem como os dados dispostos no Anexo II.5, complemento deste 

anexo: 

4.1 POLÍTICA TARIFÁRIA 

Política Tarifária consiste nos critérios a serem seguidos pelo PODER CONCEDENTE no 

estabelecimento de tarifas, objetivando assegurar um serviço adequado. Pelos critérios 

econômicos, deve-se garantir a justa remuneração do capital investido e manter o equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato; pelos critérios sociais, deve-se incentivar o melhoramento dos 

serviços existentes e garantir a expansão, atenuando as disparidades na distribuição da renda e 

na parcela do custo total do usuário. 
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Para o Sistema de Transporte Público de Passageiros estão definidos os níveis tarifários, 

referentes às tarifas, urbana, distrital e social, o Anexo II.5 classifica as linhas segundo esse 

critério. 

O Sistema baseia-se na integração tarifária para os usuários do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica, ou seja, aqueles que utilizam o cartão, permitindo utilizar mais de uma linha com o 

pagamento de apenas uma tarifa. Sendo isso válido para linhas de mesma classificação ou 

quando se origina de linha de tarifa maior e realiza integração com outra de menor valor. Quando 

o contrário, de menor para de maior valor o sistema debita apenas o valor da diferença entre as 

tarifas. A tabela abaixo é um resumo do que deve se contemplar na Matriz de Integração e ilustra 

esse aspecto: 

 

TRAJETO INICIAL INTEGRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DO 

PAGAMENTO 

Linha Distrital Linha Distrital 
Integra sem necessidade de 

complemento tarifário 

Linha Urbana Linha Urbana 
Integra sem necessidade de 

complemento tarifário 

Linha Social Linha Social 
Integra sem necessidade de 

complemento tarifário 

Linha Distrital Linha Urbana 
Integra sem necessidade de 

complemento tarifário 

Linha Distrital Linha Social 
Integra sem necessidade de 

complemento tarifário 

Linha Urbana Linha Distrital 
Integra e é debitado o valor da 

diferença entre as duas tarifas  

Linha Urbana Linha Social 
Integra sem necessidade de 

complemento tarifário 

Linha Social Linha Distrital 
Integra e é debitado o valor da 

diferença entre as duas tarifas 

Linha Social Linha Urbana 
Integra e é debitado o valor da 

diferença entre as duas tarifas 

Para os usuários do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE foram instituídos descontos nos 

valores das tarifas. 
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A integração tarifária está descrita no Anexo II.3 – Especificação do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica - SBE. 

Para os fins desse EDITAL, a política tarifária estabelecida apresenta o seguinte quadro de 

descontos sobre a tarifa base: 

TRANSPORTE REGULAR OU CONVENCIONAL 

MODALIDADES DE TARIFAS E MEIOS DE PAGAMENTO 

    DESCONTO 

1. PAGAMENTO EM DINHEIRO - DISTRITAL: 0% 

2. PAGAMENTO EM DINHEIRO - TARIFA URBANA: 0% 

3. PAGAMENTO EM DINHEIRO - TARIFA SOCIAL: 30% 

4. PAGAMENTO COM CARTÃO - TARIFA DISTRITAL: 7% 

5. PAGAMENTO COM CARTÃO - TARIFA URBANA: 7% 

6. PAGAMENTO COM CARTÃO - TARIFA SOCIAL: 40% 

7. PAGAMENTO COM CARTÃO - TARIFA SOCIAL ESPECIAL: 40% 

8. ESTUDANTES - TARIFA DISTRITAL: 50% DA TARIFA DISTRITAL PAGA NO CARTÃO 

9. ESTUDANTES - TARIFA URBANA: 50% DA TARIFA URBANA PAGA NO CARTÃO  

10. ESTUDANTES - TARIFA SOCIAL: 50% DA TARIFA SOCIAL PAGA NO CARTÃO 

11. ESTUDANTES - TARIFA SOCIAL ESPECIAL: 7% 

 

VALORES DOS COMPLEMENTOS DE INTEGRAÇÃO 

 
12. TARIFA SOCIAL COM DISTRITAL: 

DIFERENÇA ENTRE TARIFAS PAGAS NO CARTÃO (DISTRITAL 
– SOCIAL) 

13. TARIFA SOCIAL COM URBANA: 
DIFERENÇA ENTRE TARIFAS PAGAS NO CARTÃO (URBANA – 

SOCIAL) 

14. TARIFA URBANA COM DISTRITAL: 
DIFERENÇA ENTRE TARIFAS PAGAS NO CARTÃO (DISTRITAL 

– URBANA) 

15. ESTUDANTES -TARIFA SOCIAL COM DISTRITAL: 
DIFERENÇA ENTRE TARIFAS DO ESTUDANTE (DISTRITAL – 

SOCIAL) 

16. ESTUDANTES -TARIFA SOCIAL COM URBANA: 

DIFERENÇA ENTRE TARIFAS DO ESTUDANTE 

 (URBANA - SOCIAL) 

17. ESTUDANTES -TARIFA URBANA COM DISTRITAL: 

DIFERENÇA ENTRE TARIFAS DO ESTUDANTE 

 (DISTRITAL - URBANA) 

18. DEFICIENTES FÍSICOS SUBSIDIADOS 7% 

 

TRANSPORTE  DIFERENCIADO  OU  EXECUTIVO 

 

 

MODALIDADES DE TARIFAS E MEIOS DE PAGAMENTO 
FATOR 

MULTIPLICADOR 

1. PAGAMENTO EM DINHEIRO - LINHA  DISTRITAL: 2,50 

2. PAGAMENTO EM DINHEIRO - LINHA URBANA: 2,00 
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Cabe observar que os percentuais e valores acima representam a política tarifária e são utilizados 

para cálculo de demandas equivalentes. 

No decorrer do prazo da concessão, o MUNICÍPIO poderá alterar os percentuais de desconto 

acima definidos de acordo com as suas necessidades, porém sempre mantendo a condição 

fundamental de equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

Sobre os Descontos e Gratuidades do Sistema, as isenções parciais e as gratuidades são aquelas 

previstas na Legislação Municipal, bem como a prevista na Constituição Federal, art. 230, §2°. 

Novas gratuidades, descontos e outros benefícios tarifários somente serão concedidos mediante 

Lei que garanta a liberação dos recursos financeiros necessários ao respectivo custeio. 

A CONCESSIONÁRIA manterá banco de dados com informações sobre o movimento mensal de 

passageiros por linha com beneficio tarifário, inclusive vale transporte, garantindo acesso a essas 

informações a SECRETARIA. 

GRATUIDADES:  

No uso do serviço regular convencional do transporte público de passageiros estão isentos do 

pagamento da passagem: 

 Crianças com idade inferior a 5 (cinco) anos de idade, nos termos da Norma 

Complementar Nº 038/2004 da SECRETARIA; 

 Idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos nos termos da 

Constituição Federal; 

 Deficientes físicos, visuais e auditivos, na forma da Lei Municipal Nº3. 969, de 13 de 

Janeiro de 1993, Lei Nº 6212/2003 e Decreto Nº8116, de 29 de Abril de 2010. 

 Estudantes carentes portadores do cartão social especial conforme cadastro do Município. 

 Agentes fiscais da SECRETARIA, devidamente credenciados, quando em operação. 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar sistemas de controle das gratuidades. 

 

DESCONTOS 

No uso do serviço regular, experimental e extraordinário, os Estudantes têm direito a desconto de 

50% no preço da passagem na forma do Art. 37 da Lei Complementar Municipal Nº 34/99. 

Usuários do cartão social emitido pelo Município de Florianópolis têm direito a pagamento da tarifa 

social em qualquer linha do Município de Florianópolis. 

A seguir se apresentam os dados de passageiros transportados: 

4.2 DEMANDA  

Os quadros abaixo apresentam as quantidades de passageiros transportados, conforme registros 

do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Especialmente com relação às gratuidades, cabe observar 

que o Sistema não captura a totalidade, pois muitos não chegam a passar pelas catracas dos 

ônibus e terminais. 
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DEMANDA – PASSAGEIROS TRANSPORTADOS 

TARIFA SOCIAL - MAIO 2011 a ABRIL 2012 

MÊS GIROS PAGO INTEG. CIDADÃO ESTUD. VT TURISTA ESP. ECT IDOSO 

mai/11 248.442 39.287 29.903 40.688 24.371 108.514 1.003 1.859 11 2.806 

jun/11 226.842 36.625 27.184 37.882 17.094 102.301 944 2.283 6 2.523 

jul/11 227.773 37.400 25.564 38.490 16.205 104.571 937 2.104 8 2.494 

ago/11 259.727 39.876 29.908 41.039 27.937 114.417 1.144 2.711 17 2.678 

set/11 244.023 37.424 27.500 38.272 26.883 107.100 971 2.984 13 2.876 

out/11 240.252 38.016 26.750 37.573 25.244 105.436 1.038 3.125 22 3.048 

nov/11 238.198 39.067 26.622 37.123 24.679 103.512 1.169 3.134 24 2.868 

dez/11 241.321 46.084 23.976 38.977 18.082 106.882 1.157 3.263 24 2.876 

jan/12 209.184 38.235 23.400 38.362 4.558 98.077 1.237 2.633 11 2.671 

fev/12 216.016 41.551 22.822 36.651 9.754 98.713 1.087 2.725 4 2.709 

mar/12 252.782 44.609 28.073 39.308 23.978 109.122 1.180 3.137 21 3.354 

abr/12 229.915 39.071 26.068 34.733 22.348 100.815 974 2.955 27 2.924 

Média 236.206 39.770 26.481 38.258 20.094 104.955 1.070 2.743 16 2.819 

 

 

TARIFA ÚNICA - MAIO 2011 a ABRIL 2012 

MÊS GIROS PAGO INTEG. CIDADÃO ESTUD. VT TURISTA ESP. ECT IDOSO 

mai/11 5.458.752 944.595 525.436 981.085 976.935 1.893.608 30.606 31.393 1749 73.345 

jun/11 5.031.778 875.853 486.104 902.639 823.197 1.806.486 27907 38.790 1764 69.038 

jul/11 4.747.092 883.306 455.945 878.179 599.230 1.793.460 28563 39.151 1783 67.475 

ago/11 5.621.600 979.406 538.418 952.048 1.035.145 1.967.754 31.158 45.623 2065 69.983 

set/11 5.401.507 959.679 510.875 906.466 1.012.018 1.862.145 31438 46.112 1766 72.763 

out/11 5.380.321 1.005.516 502.797 890.577 968.442 1.858.604 29.985 48.095 1838 74.467 

nov/11 5.316.817 1.038.550 494.172 873.729 937.323 1.817.796 29.249 47.972 2178 75.848 

dez/11 5.042.546 1.181.217 439.057 883.913 570.830 1.812.436 32.896 46.138 2275 73.784 

jan/12 4.575.975 1.286.956 401.384 903.000 133.554 1.695.536 42.717 41.338 1.992 69.498 

fev/12 4.733.987 1.303.277 402.564 871.545 315.009 1.693.566 36.430 42.932 1.934 66.730 

mar/12 5.681.090 1.287.503 511.514 902.405 912.597 1.901.304 32.599 52.061 2.342 78.765 

abr/12 5.127.072 1.096.765 473.028 797.014 855.291 1.754.216 27.894 47.566 2.341 72.957 

Média 5.176.545 1.070.219 478.441 895.217 761.631 1.821.409 31.787 43.931 2.002 72.054 

 

TOTAL PASSAGEIROS - MAIO 2011 a ABRIL 2012 

MÊS GIROS PAGO INTEG. CIDADÃO ESTUD. VT TURISTA ESP. ECT IDOSO 

mai/11 5.707.194 983.882 555.339 1.021.773 1.001.306 2.002.122 31.609 33.252 1.760 76.151 

jun/11 5.258.620 912.478 513.288 940.521 840.291 1.908.787 28.851 41.073 1.770 71.561 

jul/11 4.974.865 920.706 481.509 916.669 615.435 1.898.031 29.500 41.255 1.791 69.969 

ago/11 5.881.327 1.019.282 568.326 993.087 1.063.082 2.082.171 32.302 48.334 2.082 72.661 

set/11 5.645.530 997.103 538.375 944.738 1.038.901 1.969.245 32.409 49.096 1.779 75.639 

out/11 5.620.573 1.043.532 529.547 928.150 993.686 1.964.040 31.023 51.220 1.860 77.515 

nov/11 5.555.015 1.077.617 520.794 910.852 962.002 1.921.308 30.418 51.106 2.202 78.716 

dez/11 5.283.867 1.227.301 463.033 922.890 588.912 1.919.318 34.053 49.401 2.299 76.660 

jan/12 4.785.159 1.325.191 424.784 941.362 138.112 1.793.613 43.954 43.971 2.003 72.169 

fev/12 4.950.003 1.344.828 425.386 908.196 324.763 1.792.279 37.517 45.657 1.938 69.439 

mar/12 5.933.872 1.332.112 539.587 941.713 936.575 2.010.426 33.779 55.198 2.363 82.119 

abr/12 5.356.987 1.135.836 499.096 831.747 877.639 1.855.031 28.868 50.521 2.368 75.881 

Média 5.412.751 1.109.989 504.922 933.475 781.725 1.926.364 32.857 46.674 2.018 74.873 
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DEMANDA DE PASSAGEIROS QUE PAGAM COMPLEMENTO DE INTEGRAÇÃO 

 

COMPLEMENTOS DE INTEGRAÇÃO -  TOTAL 504.872 

Origem Destino PASSAGEM INTEIRA ESTUDANTE 

Distrital Social 7.172 931 

Distrital Distrital 44.341 9.465 

Urbano Urbano 144.025 41.973 

Social Urbano 18.374 2.106 

Urbano Distrital 74.101 14.435 

Distrital Urbano 103.196 18.881 

Urbano Social 14.933 1.808 

Social Social 1.518 118 

Social Distrital 6.861 587 

Indeterminada 49 

 

A partir das séries históricas acima apresentadas, define-se o seguinte resumo para utilização no 

dimensionamento financeiro do STPP. 

Observação: O número de passageiros com pagamento em cartão da tarifa social especial e de 

estudantes com tarifa social especial, que para obtenção do benefício a ser concedido pelo 

Município, deverão comprovar renda familiar inferior a 02 (dois) salários mínimos.   

ALOCAÇÃO DA DEMANDA EM PASSAGEIROS POR MÊS A PARTIR DAS MÉDIAS DE 12 
MESES 

TRANSPORTE REGULAR OU CONVENCIONAL  

PAGAMENTO EM DINHEIRO - DISTRITAL: 595.721 

PAGAMENTO EM DINHEIRO - TARIFA URBANA: 474.476 

PAGAMENTO EM DINHEIRO - TARIFA SOCIAL: 39.769 

PAGAMENTO COM CARTÃO - TARIFA DISTRITAL: 1.202.143 

PAGAMENTO COM CARTÃO - TARIFA URBANA: 1.196.462 

PAGAMENTO COM CARTÃO - TARIFA SOCIAL: 144.304 

PAGAMENTO COM CARTÃO - TARIFA SOCIAL ESPECIAL: 350.000 

ESTUDANTES - TARIFA DISTRITAL: 385.351 

ESTUDANTES - TARIFA URBANA: 356.243 

ESTUDANTES - TARIFA SOCIAL: 20.094 

ESTUDANTES - TARIFA SOCIAL ESPECIAL: 20.000 

COMPLEMENTO DE INTEGRAÇÕES - TARIFA SOCIAL COM DISTRITAL: 6.861 

COMPLEMENTO DE INTEGRAÇÕES - TARIFA SOCIAL COM URBANA: 18.374 

COMPLEMENTO DE INTEGRAÇÕES - TARIFA URBANA COM DISTRITAL: 74.101 

COMPLEMENTO DE INTEGRAÇÕES - ESTUDANTES -TARIFA SOCIAL COM DISTRITAL: 587 

COMPLEMENTO DE INTEGRAÇÕES - ESTUDANTES -TARIFA SOCIAL COM URBANA: 2.106 

COMPLEMENTO DE INTEGRAÇÕES - ESTUDANTES -TARIFA URBANA COM DISTRITAL: 14.435 

DEFICIENTES FÍSICOS SUBSIDIADOS 61.111 

    

TRANSPORTE DIFERENCIADO OU EXECUTIVO:   

PAGAMENTO EM DINHEIRO - TARIFA DISTRITAL: 154.048 

PAGAMENTO EM DINHEIRO - TARIFA URBANA: 101.240 
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Qualquer alteração significativa no número de passageiros transportados, para mais ou 

para menos, ensejara revisão do equilíbrio financeiro do contrato.  

4.3 DEMANDA EQUIVALENTE  

A demanda equivalente se refere à quantidade de passageiros equivalente, a partir dos dados 

tratados como médias de 12 (doze) meses e as definições da política tarifária obteve-se as 

seguintes equivalências: 

 

DEMANDA EQUIVALENTE = PASSAGEIROS EQUIVALENTES DO 
SISTEMA REGULAR MAIS DO SERVIÇO DIFENCIADO: 

4.572.562 
passageiros/mês 

DEMANDA EQUIVALENTE PARA CÁLCULO DO SUBSÍDIO: 
626.252 

passageiros/mês 

 

4.3.1 TAXA DE CRESCIMENTO E PROJEÇÕES DA DEMANDA EQUIVALENTE 

 

Esse projeto considera a expectativa de crescimento da demanda equivalente de 0,75% ao ano, a 

partir do 2º ano da concessão, e significa previsão de aumento de produtividade. Cabe esclarecer 

que conforme critérios de revisão previstos no Anexo I, no caso desse acréscimo resultar em 

aumento de percurso e frota, implicará em procedimento para manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro e; caso contrário, em se tratando da maior utilização da oferta de serviços 

esse fato não implica em revisão até o limite da taxa de crescimento considerada no projeto, 

estabelecendo que acima do mesmo também caberá o processo para revisão do equilíbrio 

econômico-financeiro, nesse caso favorável a redução da tarifa consideradas as demais variáveis 

da equação. 

A consideração de crescimento da demanda baseia-se na baixa utilização dos serviços ofertados 

nesse projeto. O Índice de passageiros por quilômetro equivalente (IPKeq), expresso em 

passageiros/Km, foi calculado a partir da demanda equivalente a tarifa urbana do serviço 

convencional paga no cartão.  

O mesmo parâmetro, porém com equivalência calculada para antiga tarifa única paga em cartão 

(maior ocorrência), conforme planilha tarifária do Sistema..  

Esses parâmetros, que caracterizam a utilização da oferta, espera-se reverter com as melhorias 

preconizadas e avanço no controle de evasões do STPP. 
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4.4 PERCURSO 

O percurso em quilômetros fixado neste projeto baseia-se no somatório dos produtos resultantes 

da distância de percurso de cada linha pela respectiva quantidade de vezes a ser executada, 

considerando-se os quadros de horários e um mês típico. 

O valor obtido corresponde a 2.895.170,61 Km/mês (quilômetros/mês). 

Para fins de mensuração da quilometragem morta, esse projeto foi adotado o percentual de 7%.  

 

4.5 FROTA 

A frota operacional mínima para o serviço regular convencional, bem como a frota de reserva 

técnica para o mesmo, corresponde ao número mínimo de veículos exigidos pelo EDITAL no 

Anexo II.1a – Manual de Especificação da Frota, ou seja, 414 (quatrocentos e catorze) veículos 

alocados para a operação e mais 33 (trinta e três) veículos para reserva técnica. 

A frota operacional mínima para o serviço regular diferenciado, bem como a frota de reserva 

técnica para o mesmo, corresponde ao número mínimo de veículos exigidos pelo EDITAL no 

Anexo II.1a – Manual de Especificação da Frota, ou seja, 63 (sessenta e três) veículos 

alocados para a operação e mais 7 (sete) veículos para reserva técnica. 

 

COMPOSIÇÃO DA FROTA PARA INÍCIO DA OPERAÇÃO  

Tipo de Veículo Categoria Veículo 

Serviço Regular Convencional: 447 

Microônibus I 8 

Midiônibus II 0 

Ônibus Leve III 108 

Ônibus Pesado IV 236 

Padron V 48 

Ônibus Articulado VI 47 

Serviço Diferenciado 70 

Microônibus I 10 

Midiônibus II 60 

Frota Vinculada Total 517 

Idade Máxima Permitida dos Veículos 144 Meses ou 12 Anos 
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4.5.1 IDADE MÉDIA 

A idade média da frota para o Sistema de Transporte Público de Passageiros não pode superar 6 

(seis) anos, considerando-se todo o prazo contratual, e é  calculada como a resultante da divisão 

da soma das idades de todos os veículos pela respectiva quantidade dos mesmos. 

 

4.6 UTILIZAÇÃO DOS TERMINAIS 

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a efetuar o repasse da Tarifa de Utilização (TU) à empresa 

CONCESSIONÁRIA dos Terminais de Integração, nos termos que define o art. 8º da Lei 

Complementar nº 33/99. 

As linhas do Sistema Integrado são definidas pelos terminais externos ou “de ponta". Cada 

viagem corresponde ao deslocamento entre os dois terminais (ida e volta) e é definida por seu 

horário inicial ou de partida do veículo. No caso de linhas circulares existe apenas um terminal de 

ponta. A tarifa de utilização será cobrada a cada partida de terminal de ponta, sendo isentas as 

aportagens nos terminais intermediários. Assim, como exemplo, a linha Canasvieiras Mauro 

Ramos Semi-Direto apresenta dois terminais de ponta: Canasvieiras e Centro, mas os ônibus 

deverão parar nos terminais de Santo Antônio e Trindade (intermediários). Mesmo assim, uma 

viagem Canasvieiras-Centro é definida pelo horário de partida em Canasvieiras e, portanto, 

pagará apenas uma Tarifa de Utilização. Nova tarifa deverá ser paga quando o ônibus voltar, 

partindo do terminal do Centro. 

O valor da tarifa de utilização varia conforme as categorias dos veículos, para esse caso 

classificados de acordo com os comprimentos de plataforma necessários para o estacionamento 

do Veículo-Padrão, além do respectivo fator de equivalência (fe) em relação ao ônibus leve: 

- Microônibus (M): 13 m - fe = 0,9286; 

- Ônibus Leve (L): 14 m - fe = 1,0000; 

- Ônibus Pesado (P): 16 m - fe = 1,1429; 

- Ônibus Articulado (A): 21 m - fe = 1,5000; 

- Ônibus Bi-Articulado (B): 30 m - fe = 2,1429. 

De acordo com os modelos existentes no mercado, as categorias de microônibus, microônibus 

longo (micrão), ônibus pesado longo (15 m) e ônibus articulado são facilmente identificáveis, o que 

não ocorre entre as categorias de ônibus leve e pesado. Neste caso, é considerado ônibus leve o 

veículo com comprimento de até 12 m, enquanto o comprimento do ônibus pesado é superior a 

este valor. 

A Tarifa Básica de Utilização dos Terminais (TBU) corresponderá à categoria atribuída aos ônibus 

leves. 

Os valores das tarifas das demais categorias decorrerão da aplicação dos multiplicadores sobre o 

valor da TBU, conforme Quadro abaixo: 

 Para esse projeto adotam-se as quantidades ocorridas na data-base. Os dados são os seguintes: 
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TARIFA DE UTILIZAÇÃO  

(dados referentes à média jul/11 a jun/12) 

Categorias Quantidades de TU’s Fator Multiplicador Quantidades de TBU’s 

Microônibus 
 

1.787 0,9286 1.659,00 

Ônibus Leve 
 

37.854 1,0000 37.853,76 

Ônibus Pesado 
 

76.868 1,1429 87.852,62 

Ônibus Articulado 
 

11.665 1,5000 17.497,44 

TOTAL 128.173 128.173 144.862,82 

 

O custo mensal com a utilização dos terminais será o produto do valor da tarifa de utilização pela 

quantidade de TBU’s. 

 

 

5. INDICADORES 

Os principais indicadores operacionais do Serviço de Transporte Coletivo são: 

5.1.1.1 Frota 

- Frota operacional (expressa em unidades de veículos); 

- Frota reserva (expressa em unidades de veículos); 

- Frota vinculada (expressa em unidades de veículos); 

- Idade média da frota (em anos). 

5.1.1.2 Percurso Médio 

- Quilometragem média mensal (média de 12 meses), expressa em Km/mês; 

- Percurso médio mensal (PMM), expresso em Km/(veículo x mês); 

- Quilometragem improdutiva (morta/ociosa), calculada a partir de um percentual da 

quilometragem média mensal, expressa em Km/mês. 

5.1.1.3 Demanda/Passageiros Transportados 

- Demanda equivalente mensal (média de 12 meses), expressa em passageiros/mês; 

- Índice de passageiros por quilômetro equivalente (IPKeq), expresso em passageiros/Km. 

O índice de ocupação máximo permitido para o Serviço Regular Convencional será de 06 (seis) 

passageiros em pé por metro quadrado. 
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6. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

6.1 Execução dos Serviços 

Em conformidade com o Capítulo V, da Lei 34/99, os serviços de transporte serão operados em 

rigorosa obediência às disposições da Lei 34/99, às normas e resoluções estabelecidas pelo 

MUNICÍPIO e cabe a ele determinar, mediante expedição de norma complementar, as 

características operacionais de cada linha dos serviços regular e diferenciado, especialmente: 

 O itinerário; 

 O(s) terminal(is) de ponta e os pontos de parada intermediários; 

 O nível de serviço; 

 O veículo padrão; 

 O quadro de horários e a frota, programados para: 

a) Dias úteis, sábados e domingos ou feriados; 

b) Meses letivos, férias de verão e férias de inverno; 

c) Situações extraordinárias. 

A CONCESSIONÁRIA poderá recusar o transporte ao usuário no caso de sua conduta 

comprometer de qualquer forma a segurança, o conforto e a tranquilidade dos demais 

passageiros.  

A CONCESSIONÁRIA deverá, durante toda a jornada de operação, garantir a adequada 

prestação do serviço, em especial no que diz respeito à regularidade. 

 

6.2 Planejamento e da Operação dos Serviços 

6.2.1 Planejamento da Operação 

De conformidade com o Título III, Cap. I, Art. 23 a 24 da Lei 34/99, o planejamento dos serviços 

será adequado às alternativas tecnológicas disponíveis e atenderá ao interesse público, 

obedecendo as diretrizes gerais do planejamento global da cidade, notadamente no que diz 

respeito ao uso e ocupação do solo e ao sistema viário básico. 

O planejamento dos serviços terá como princípio básico proporcionar aos usuários a mais ampla 

mobilidade e acesso a toda a cidade, no menor tempo e custo possível, com segurança e nível de 

serviço adequado. 

6.2.2 Operação dos Serviços 

A operação do serviço de transporte coletivo compreende a realização de viagens com uso de 

veículos para transporte coletivo, com o pessoal necessário para operá-los e mantê-los, em 

serviços organizados em linhas, tudo de acordo com especificações e padrões de conformidade 

fixados pelo MUNICÍPIO através da SECRETARIA. 
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I. Ao longo do prazo da concessão, as especificações operacionais do serviço de transporte 

(itinerário, frequência, horários e frota das linhas) serão adequadas às necessidades de 

melhor atendimento da população, do desenvolvimento urbano, da racionalidade e 

economia dos serviços; 

II. A CONCESSIONÁRIA poderá, ao longo do prazo da concessão, propor novos serviços, 

bem como novas alternativas operacionais e tecnológicas. 

 

6.3 Serviço de Bilhetagem Eletrônica 

As especificações para a execução e gerenciamento do Serviço de Bilhetagem Eletrônica estão 

dispostas no Anexo II.3 - Especificação Básica do Sistema de Bilhetagem. 

No momento da vistoria técnica para início da operação, os veículos deverão estar equipados com 

o dispositivo adequado ao débito dos créditos eletrônicos. 

 

6.4 Fiscalização dos Serviços 

A fiscalização dos serviços será exercida por agentes fiscais da SECRETARIA, devidamente 

credenciados, conforme previsto no Cap. II, Art. 68 e 69 da Lei N° 34/99, tendo as seguintes 

competências: 

 Orientar o pessoal da operadora quanto ao procedimento adequado nos serviços de que 

trata esta lei; 

 Advertir; 

 Autuar; 

 Determinar reparo, limpeza e substituição de veículos; 

 Efetuar a retenção e apreensão do veículo, sendo esta última procedida com o auxilio da 

autoridade de trânsito, quando necessário; 

 Determinar a substituição de preposto ou membro da tripulação que se apresentar para a 

prestação dos serviços nas seguintes situações: 

a) Em visível estado de embriaguez; 

b) Em visível desequilíbrio emocional; 

c) Sob efeito de qualquer substância tóxica; 

d) Portando arma de qualquer espécie; 

e) Com enfermidade que possa colocar em risco a segurança do transporte; 

 Solicitar o auxílio policial, quando necessário; 

 Outras atividades relacionadas com o andamento dos serviços. 
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7. MELHORIAS PRECONIZADAS 

Consistem em melhorias preconizadas com a concessão dos Serviços Públicos de Transporte 

Coletivo os seguintes objetivos: 

a. Modernização da infraestrutura, recursos e meios empregados na execução do Serviço de 

Transporte Público de Passageiros; 

b. Modernização e adequação da frota de ônibus, por meio da especificação de veículos 

próprios para o transporte coletivo urbano, com condições de segurança, conforto, 

facilidade de embarque, desembarque e acessibilidade; 

c. Conforme disponibilização de soluções adequadas ao MUNICÍPIO, realizar atualização 

tecnológica da frota, com a introdução na operação de veículos de baixa emissão de 

poluentes, segundo normas de fabricação de fornecedores de veículos nacionais; 

d. Implantação de um Sistema de Controle da Qualidade dos Serviços, visando a 

padronização da execução dos serviços e sua melhoria contínua, que permita avaliar a 

qualidade e os custos dos serviços prestados; 

e. Implantação da central de controle conforme descrito no anexo II.4 de Sistema de 

Programação, Operação, Monitoramento e Informação ao Usuário, visando a melhor 

alocação dos recursos do sistema, o acompanhamento e a tomada de decisão em tempo 

real e, a possibilitar a melhor escolha de linha pelo passageiro e o menor tempo de espera 

no ponto de ônibus; 

f. Implantação de um conjunto de melhorias obrigatórias de modo a atender as exigências 

estabelecidas neste EDITAL e da legislação em vigor. 

 

 


