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ANEXO II.1.b 

1. IDENTIFICAÇÃO VISUAL EXTERNA 

 

1.1. Padrão de Pintura Externa para os Veículos: 

Caberá a CONCESSIONÁRIA, no prazo máximo de até 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir assinatura 

do contrato de concessão, adequar o layout da pintura dos veículos da frota, vinculadas ao serviço público 

de transporte coletivo do Município de Florianópolis, observadas as especificações estabelecidas neste 

anexo. 

Veículos considerados novos, conforme definido pelo anexo II.1a, deverão ser apresentados em 

compatibilidade com este presente anexo na data da inspeção técnica do Poder Concedente. 

Cabe ressaltar, que a padronização de pintura externa é aplicável a veículos novos e usados, sem 

exceção de quaisquer categorias. 

Conforme determinação da Resolução do Contran n.º 316/2009, aplicar adesivos refletivos nas laterais e 

na traseira dos veículos.  

A grade frontal deverá permitir a colocação de prefixo no lado direito, com altura entre 120 mm e 150 mm. 

Não será permitida a colocação de prefixos no pára-brisa e no pára-choque. 

 

 

1.1.1. Serviço CONVENCIONAL 

 

Padrão externo de pintura: 

 

Classe Cor 

Para-choque D Pantone 381C 

Para-choque T Pantone 381C 

Rodas ALUNO DUPONT 

Entre janelas PRETO FOSCO 

Óculos do 
parabrisa 

PRETO FOSCO 

Grade dianteira PRETO FOSCO 

Acab. Dos faróis Pantone 381C 

Cor Letreiro Pantone 381C 

Cor nº frota PRETO FOSCO 
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Logo-Marca e numeração: 

 

 

 

 

Simbologia PNE (conforme NBR 14022/2009): 

 

 

 

 

 

 

Padronização frontal veículo: 

Padronização traseira veículo: 

Padronização laterais veículos: 

DIREITO               

ESQUERDO     

TETO 
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1.1.2. Serviço DIFERENCIADO 

Padrão externo de pintura: 

Classe Cor 

Para-choque D AMARELO 

Para-choque T AMARELO 

Rodas ALUNO DUPONT 

Entre janelas PRETO FOSCO 

Óculos do para-

brisa 
PRETO METALICO 

Grade dianteira CONF. DESENHO 

Acab. Dos faróis PRATA 

Cor Letreiro CONF. DESENHO 

Cor nº frota CONF. DESENHO 

 

Cores normatizadas: 
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Logo-Marca e numeração: 

 

Logo-Marca e numeração: 

 

 

 



MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

6 

 

 

 

Padronização frontal veículo: 

Padronização traseira veículo: 

Padronização laterais veículos MICRO/MIDI: 

 

2. IDENTIFICAÇÃO VISUAL INTERNA 

 

2.1. Serviço CONVENCIONAL 

 

2.1.1. Bancos dos passageiros 

Observa-se padronização, a fim de equalizar a qualidade do serviço prestado em todos os veículos do 

sistema: 

 Todos os bancos deverão ser estofados; 

 Os bancos de clientes com necessidades especiais devem seguir o disposto na NBR 14022 e 

NBR 15570; 

 

2.1.2. Adesivos Internos 

 

De acordo com o Art. 43A, com redação dada pela Lei Complementar Nº 306/2007, observa-se: 

 Todos os veículos da frota das operadoras deverão conter em local de fácil acesso, adesivo 

com informações sobre os direitos dos cidadãos ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), de que trata a Lei Federal Nº 

6.194 de 1974. 

 Os adesivos deverão conter mensagem esclarecendo e orientando os cidadãos sobre os 

direitos à obtenção dos benefícios do seguro obrigatório em caso de acidente e o local onde 

obter informações sobre este. 

De conformidade com a Norma Complementar Nº 033/2004, observa-se: 

 A CONCESSIONÁRIA deverá fixar cartaz, pintura ou adesivo com os números telefônicos do 

Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria Municipal de Transportes Mobilidade e 

Terminais, para reclamações e sugestões, na parte traseira ou junto às janelas ao lado do 

cobrador, no interior dos veículos que executam o Serviço de Transporte Regular ou 

Convencional no Município de Florianópolis. 
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 A CONCESSIONÁRIA que deixar de cumprir as determinações da Norma, será enquadrada de 

acordo com as penalidades previstas no Art.75 da Lei 34/99. 

De conformidade com a Norma Complementar Nº 101/2012, observa-se: 

 A CONCESSIONÁRIA deverá fixar adesivo, na caixa de itinerário, com aviso de proibição do 

uso de qualquer dispositivo ou aparelho que emita som no interior do veículo, salvo em uso de 

fones de ouvido. 

Ressalta-se que deve ser observado a necessidade de adesivos internos conforme normas  NBR 

14022/2009 e 15570/2009. Casos aplicáveis devem ser observados no anexo II.1a 

 

 

2.2. Serviço DIFERENCIADO 

 

2.2.1. Bancos dos passageiros 

Observa-se padronização, a fim de equalizar a qualidade do serviço prestado em todos os veículos do 

sistema: 

 Todos os bancos deverão ser estofados; 

 Os bancos de clientes com necessidades especiais devem seguir o disposto na NBR 14022 e 

NBR 15570; 

 

2.2.2. Adesivos Internos 

 

De acordo com o Art. 43A, com redação dada pela Lei Complementar Nº 306/2007, observa-se: 

 Todos os veículos da frota das operadoras deverão conter em local de fácil acesso, adesivo 

com informações sobre os direitos dos cidadãos ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), de que tratam a Lei Federal Nº 

6.194 de 1974. 

 Os adesivos deverão conter mensagem esclarecendo e orientando os cidadãos sobre os 

direitos à obtenção dos benefícios do seguro obrigatório em caso de acidente e o local onde 

obter informações sobre este. 

De conformidade com a Norma Complementar Nº 033/2004, observa-se: 

 A CONCESSIONÁRIA deverá fixar cartaz, pintura ou adesivo com os números telefônicos do 

Serviço de Atendimento ao Usuário da Secretaria Municipal de Transportes Mobilidade e 
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Terminais, para reclamações e sugestões, na parte traseira ou junto às janelas ao lado do 

cobrador, no interior dos veículos que executam o Serviço de Transporte Regular ou 

Convencional no Município de Florianópolis. 

 A CONCESSIONÁRIA que deixar de cumprir as determinações da Norma, será enquadrada de 

acordo com as penalidades previstas no Art.75 da Lei 34/99. 

De conformidade com a Norma Complementar Nº 101/2012, observa-se: 

 A CONCESSIONÁRIA deverá fixar adesivo, na caixa de itinerário, com aviso de proibição do 

uso de qualquer dispositivo ou aparelho que emita som no interior do veículo, salvo em uso de 

fones de ouvido. 

Ressalta-se que deve ser observada a necessidade de adesivos internos conforme normas NBR 

14022/2009 e 15570/2009. Casos aplicáveis devem ser observados no anexo II.1a 

 

 

 


