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- Anexo II.3 - 

PROJETO BÁSICO: 

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 

 

1. DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA E DA COMERCIALIZAÇÃO DE 
CRÉDITOS PARA USO DO SERVIÇO LICITADO 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá desempenhar a atividade de arrecadação, nos terminais e nos 

ônibus do sistema, bem como a comercialização de todos e quaisquer bilhetes de passagens e 

créditos eletrônicos para uso no transporte coletivo, mediante controle e fiscalização do 

PODER CONCEDENTE. 

Para realizar a venda de créditos eletrônicos, a CONCESSIONÁRIA deverá implantar central 

de vendas e atendimento, além de disponibilizar aos usuários pontos de vendas de bilhetes de 

passagens e créditos eletrônicos de transporte, em todos os terminais de integração. 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter e disponibilizar, para o imediato controle e fiscalização 

do PODER CONCEDENTE, informações atualizadas sobre: 

a) Todos os créditos eletrônicos gerados no sistema para fins de comercialização; 

b) Todos os créditos eletrônicos de transporte comercializados para uso no sistema; 

c) Todos os créditos eletrônicos já utilizados pelos usuários nos validadores localizados 

nos ônibus e terminais; 

d) Toda a receita em dinheiro arrecadada nos ônibus e terminais do sistema; 

e) Todos os usuários detentores de gratuidades e/ou descontos tarifários existentes no 

sistema e viagens realizadas; 

f) Todos os usuários por tipo de cartão existentes do sistema. 

A CONCESSIONÁRIA assumirá a comercialização, na forma do presente edital, de todos os 

créditos eletrônicos de transporte para uso no serviço licitado, a partir da data de início da 

operação. Será obrigada, entretanto, a transportar todos os usuários detentores de créditos 

eletrônicos existentes no sistema quando da data de início da operação dos serviços. Ao final 

da concessão, não obstante, não será obrigada a repassar quaisquer receitas decorrentes de 

créditos eletrônicos comercializados até a 23h59min do dia de encerramento da concessão. 

2. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 

Através do Decreto Nº 1636, de 18 de outubro de 2002, determinou-se a Implantação da 

Bilhetagem Eletrônica no Serviço de Transporte Público de Passageiros no Município de 

Florianópolis, tendo o início de operação do sistema ocorrido em 03 de agosto de 2003, 

juntamente com a Implantação do Sistema Integrado disposto no Decreto Nº 1968/2003. 
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De conformidade com o Decreto Nº 1968/2003, Art.27, o Sistema de Bilhetagem Eletrônica é 

composto por um conjunto de equipamentos destinados a facilitar a cobrança da tarifa, bem 

como a geração e coleta de dados do Sistema Integrado de Transporte. 

A Bilhetagem Eletrônica é o dispositivo que possibilita a integração e controla a relação do 

usuário com o Sistema, no tocante à utilização do mesmo.  

A Bilhetagem Eletrônica é de responsabilidade integral da CONCESSIONÁRIA e caberá à 

SECRETARIA, se necessário, o repasse de toda e qualquer informação técnica indispensável 

para a implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.  

O Sistema a ser implantado nos serviços Regular e Diferenciado, deve ser compatível com o 

existente no âmbito do Município, e, deverá seguir as especificações dispostas neste anexo e 

as Normas Complementares a serem publicadas pela SECRETARIA, especialmente no que se 

refere a compatibilidade com os cartões em uso dos usuários na data de implantação. 

A Bilhetagem Eletrônica é um dispositivo fundamental para a execução da política tarifária 

proposta, premissa importante na concepção do sistema. 

 

3. O SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá ser composto de: 

 Validadores: leitores eletrônicos de cartões inteligentes, que estarão embarcados nos 

ônibus ou instalados em terminais de integração com áreas pré-pagas do Sistema 

Integrado de Transportes, para efetuar o débito da passagem ou da integração,  

recargas e os controles de passageiros, da utilização adequada de cartões e do caixa 

do ônibus, além de outros serviços agregados. 

 Bloqueios: leitores eletrônicos de cartões inteligentes em posição fixa, que estarão 

instalados em terminais de integração com áreas pré-pagas do Sistema Integrado de 

Transportes, para efetuar o débito da passagem ou da integração, recargas e os 

controles de passageiros, da utilização adequada de cartões e do caixa do ônibus, além 

de outros serviços agregados. 

 Cartões Contactless: são cartões inteligentes com grande capacidade de 

armazenamento e processamento de informações, sem necessidade de contato com as 

unidades de leitura e gravação. Esses cartões podem acumular vários tipos de créditos 

em um mesmo cartão. 

 Sistemas de Comunicação nos Ônibus e Garagens: é um sistema baseado em rede 

local, com ou sem fio, para comunicação e transferência de informações entre os ônibus 

e os computadores das garagens.  

 Sistema de Garagem e Tesouraria: é um conjunto de equipamentos, software e 

aplicativos, com dois objetivos: ser um sistema ponte para envio e recepção de 

informações entre os ônibus e o sistema central e efetuar o controle e gestão das 

prestações de contas dos cobradores nas tesourarias das CONCESSIONÁRIAS. 
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 Sistema Central de Controle: é um conjunto de equipamentos, software e aplicativos, 

para armazenamento e processamento centralizado de todas as informações recebidas, 

bem como a distribuição das mesmas, após o devido processamento e atualização. O 

sistema é responsável pelo controle e gestão dos postos de venda e cadastro e o 

gerenciamento das seguintes atividades: 

 cadastro de usuários, emissão e controle dos cartões de gratuidades; 

 emissão, controle e venda dos cartões; 

 emissão e controle dos cartões técnicos e masters de geração de créditos.  

 Postos de Cadastro: são equipamentos e software, para atendimento aos passageiros, 

que possibilitam o cadastramento dos mesmos para a emissão dos cartões. 

 Pontos de Venda: equipamentos e software onde os passageiros podem recarregar ou 

consultar saldos dos cartões. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS DO SISTEMA DE BILHETAGEM EM 

OPERAÇÃO 

 Fornecedora atual de solução para bilhetagem eletrônica: 

 Nome: EMPRESA 1 – SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. 

 Endereço: Rua dos Inconfidentes 1190, 12º Andar. Savassi 30140-120 Belo 

Horizonte – MG 

 Contato: (31) 3516-5200 

 Modelo de validador compatível com sistema atual: 

 Equipamento: Sigom Pass SPXW5N. 

 Modelo de bloqueio compatível com sistema atual: 

 Equipamento: Bloqueio Eletromecânico FOCA com carcaça em aço inox 

baseado em catraca FE4 três braços com validador Sigom Pass SPXW5N 

integrado. 

 Modelo de catraca compatível com sistema atual: 

 Equipamento: Catraca eletromecânica FOCA FE4 três/quatro braços 24V. 

 Estrutura atual de instalação de validador embarcado: 

 Kit instalação Elétrica Convencional Personalizado código 3013008 

 Presilha de Alumínio Fundido código 1294093 

 Placa Montada Adaptadora Plug-in CPI 024 c/ Jumper código 1294093 
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 Modelo de cartões: 

 Com contato: Cartão com contato padrão PAYFLEX 

 Sem contato: Cartão Contactless padrão MIFARE 

 Sistema de Garagem e Tesouraria: 

 Servidor para banco de dados e processamento 

 Estações de trabalho para administração e coleta de dados 

 Coletores de mão para contingências 

 Paytec NURIT VX520 GPRS com bobina térmica para acerto de féria 

 Antena de leitura/gravação padrão Hardware Terminal PDV Empresa 1 

MCR21CB 

 Sistema Central de Controle:  

 Servidor para banco de dados e processamento 

 Servidor para comunicação e firewall 

 Servidor para backup de banco de dados 

 Unidade de armazenamento de banco de dados STORAGE com capacidade 

compatível 

 Estações de trabalho para administração e atendimento de usuários 

 Impressora de cartões térmica (padrão EVOLIS) 

 Paytec NURIT VX520 GPRS com bobina térmica para recarga de cartões 

 Antena de leitura/gravação padrão Hardware Terminal PDV Empresa 1 

MCR21CB 

 Leitor de cartão MCR-10 Empresa1 para preparo de cartões 

 Postos de Cadastro:  

 Estações de trabalho para atendimento de usuários 

 Paytec NURIT VX520 GPRS com bobina térmica para recarga de cartões 

 Antena de leitura/gravação padrão Hardware Terminal PDV Empresa 1 

MCR21CB 

 Leitor de cartão MCR-10 Empresa1 para preparo de cartões 

 Pontos de Venda:  

 Paytec NURIT VX520 GPRS com bobina térmica para recarga de cartões 

 Antena de leitura/gravação padrão Hardware Terminal PDV Empresa 1 

MCR21CB 
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Ressalta-se que os locais de atendimento, coleta ou processamento de dados devem ter a 

estrutura elétrica e de lógica compatível com as normas técnicas de segurança vigentes. 

 

5. DAS MODALIDADES DE CARTÃO ELETRÔNICO UTILIZADAS NO SISTEMA  

De conformidade com o Decreto Nº1968/2003, Art.31, e para fins de classificação as 

modalidades a serem empregadas no MUNICÍPIO classificam-se em: 

I. Cartão Cidadão; 

II. Cartão Especial; 

III. Cartão Estudante; 

IV. Cartão Turista; 

V. Vale Transporte; 

VI. Cartão Passe Rápido – Idoso (Decreto Nº 2679/2004); 

VII. Cartão Portador de Necessidades Especiais (Decreto Nº 8116/2010). 

A SECRETARIA poderá autorizar a emissão de outras modalidades de cartões, desde que não 

implique em benefício tarifário e sejam preservadas as condições de equilíbrio do contrato. 

Ressalta-se, conforme Decreto Nº1968/2003 que os cartões do sistema de bilhetagem 

eletrônica não possuem “dinheiro” ou “moeda”. Após recarga em um cartão eletrônico, estes 

valores são convertidos para UT’s (unidades tarifárias) com uso exclusivamente destinado ao 

deslocamento dentro do Sistema Integrado de Transportes do Município. Vide Disposições 

Gerais deste documento. 

Para os casos em que a identificação do usuário se faz necessária para a transposição da 

catraca e a validação de benefícios tarifários, se for verificada a impossibilidade de 

identificação ou o uso inadequado conforme descrito neste Anexo, o usuário deverá efetuar o 

pagamento da passagem em moeda. Cabe à CONCESSIONÁRIA instruir e treinar seus 

prepostos a agirem com bom senso nestas situações. 

 

5.1 Do Cartão Cidadão 

Cartão Cidadão é a modalidade de venda de passagem antecipada mediante o pagamento de 

tarifa comum e prévio cadastramento do usuário no Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

 O usuário de que trata será identificado por cartão eletrônico e poderá utilizar os 

benefícios da integração a que se refere o Art. 23 do Decreto Nº1968/2003.  

 Os créditos em UT’s do Cartão Cidadão poderão ser utilizados por terceiros, ficando, 

contudo, o seu titular responsável pelas irregularidades ocorridas. 

 Para o cadastramento no Sistema o usuário deverá preencher ficha cadastral, 

apresentar Carteira de Identidade e CPF.  

 As UT’s serão creditadas no cartão eletrônico no ato de sua aquisição. 
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5.2  Do Cartão Especial 

Os beneficiários de gratuidades serão identificados através de cartão eletrônico contendo 

fotografia digitalizada e os dados cadastrais.  

 O cartão eletrônico é pessoal, intransferível e válido pelo período de 01 (um) ano, sem 

ônus para o usuário.  

 O cadastramento dos usuários de que trata este artigo se dá pessoalmente junto à 

CONCESSIONÁRIA, nos termos da lei que instituiu o beneficio.  

 A liberação da catraca de acesso ao veículo ou terminal será procedida pelo preposto 

da CONCESSIONÁRIA, mediante validação do cartão eletrônico, ficando 

corresponsável pela autenticidade. 

 Os cartões eletrônicos expedidos aos Agentes de Fiscalização da SECRETARIA serão 

válidos enquanto os mesmos exercerem essa função. A responsabilidade de comunicar 

as eventuais alterações será da SECRETARIA. 

 O usuário será identificado por cartão eletrônico e poderá utilizar os benefícios da 

integração a que se refere o Art. 23 do Decreto Nº1968/2003.  

 Aplica-se ao beneficiário de gratuidade, no que couber, as disposições do § 1º e § 2º 

dos Art. 33 e Art. 34 do Decreto Nº1968/2003.  

 

5.3  Do Cartão Estudante 

Cartão Estudante é a modalidade de venda antecipada de passagem, mediante o pagamento 

de 50% (cinquenta por cento) da tarifa, destinada a atender às necessidades de transporte dos 

alunos regularmente matriculados no ensino fundamental, médio, técnico e educação superior, 

no trajeto residência-escola-residência e somente durante o período letivo.  

 O aluno terá direito à aquisição de no máximo 50 (cinquenta) passagens por mês, ou 

proporcional nos meses em que ocorrer recesso escolar, sendo de responsabilidade do 

estabelecimento de ensino credenciado comunicar o início, término e as possíveis 

variações no calendário escolar.  

 O Sistema de Bilhetagem Eletrônica poderá bloquear a utilização dos créditos em UT’s 

fora do itinerário, dos dias e do turno escolar registrado por ocasião do cadastramento 

do aluno. Poderá bloquear também quando definidas normas complementares do Poder 

Concedente, buscando a correta utilização dos benefícios concedidos à população. 

 O benefício de que trata este artigo será concedido para deslocamento superior a 500 

(quinhentos) metros, considerada esta extensão entre os pontos de paradas mais 

próximos da residência e da escola, exceto para o aluno com necessidades especiais 

que não estará sujeito a qualquer limitação de percurso.  

 Os alunos matriculados em curso de educação superior, frequentadores de estágios 

curriculares obrigatórios, cursos de mestrado, pós-graduação ou doutorado, terão 

assegurado o benefício da tarifa reduzida nos dias de aula mediante comprovação.  
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 O aluno deverá apresentar comprovação de frequência emitida pela instituição 

educacional a que pertence, para aquisição das passagens (recarga do cartão). 

 O Cartão Estudante conterá no máximo 100 (cem) passagens, podendo ser limitadas as 

reposições mensais a que se refere o §1º.  

 O aluno efetuará o seu cadastramento pessoalmente junto à CONCESSIONÁRIA, 

mediante o pagamento de uma tarifa urbana, devendo preencher ficha cadastral e 

apresentar os seguintes documentos, conforme Decreto Nº 2257/2004. 

I. Atestado ou credencial de matrícula emitida por instituição educacional reconhecida 

pelo Ministério da Educação ou pela Secretaria Estadual de Educação;  

II. Comprovante de residência (fatura de água, luz, telefone ou contrato de locação) em 

nome próprio ou dos pais ou responsáveis, ou declaração do proprietário do imóvel, 

conforme modelo estabelecido pela CONCESSIONÁRIA;  

III. Documento de identidade;  

IV. Declaração, sob as penas da lei, de que o benefício tarifário será para seu uso 

pessoal, respondendo pelos desvios verificados na utilização do cartão eletrônico;  

V. Declaração do pai ou responsável, no caso de menor. 

Parágrafo único. O aluno deverá comunicar à CONCESSIONÁRIA, se ocorrer, a mudança de 

endereço e a transferência de instituição de ensino. 

A CONCESSIONÁRIA poderá estabelecer um prazo de 03 (três) dias de carência para a 

liberação do primeiro cartão eletrônico após o cadastramento do aluno. 

O cartão eletrônico é pessoal e intransferível e conterá estampada a fotografia digitalizada do 

beneficiário.  

 A liberação da catraca de acesso ao veículo ou terminal será procedida pelo preposto 

da CONCESSIONÁRIA, mediante validação do cartão eletrônico, ficando 

corresponsável pela autenticidade do seu uso.  

 O usuário de que trata este item será identificado por cartão eletrônico e poderá utilizar 

os benefícios da integração a que se refere o Art. 23 do Decreto Nº1968/2003.  

 O Cartão Estudante poderá receber créditos do Cartão Cidadão, hipótese em que o uso 

das UT’s obedecerá às disposições aplicáveis a cada um dos tipos de passagens 

utilizadas. 

 As UT’s serão creditadas no cartão eletrônico no ato de sua aquisição.  
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5.4   Do Cartão Turista 

Cartão Turista é a modalidade de venda antecipada de passagem mediante o pagamento de 

tarifa comum e a emissão de cartão eletrônico sem identificação do usuário.  

 O usuário de que trata este item poderá utilizar os benefícios da integração a que se 

refere o Art. 23 do Decreto Nº1938/2003.  

 As UT’s serão creditadas no cartão eletrônico no ato de sua aquisição.  

A CONCESSIONÁRIA poderá recomprar o cartão eletrônico com deságio não superior a 5% 

(cinco por cento) do valor pago pelo usuário.  

 

5.5  Do Vale Transporte 

Vale Transporte é a modalidade de venda antecipada de passagem mediante o pagamento de 

tarifa comum pelo empregador, destinada a atender às necessidades de transporte de seus 

empregados no trajeto residência-trabalho e vice-versa. 

A CONCESSIONÁRIA e os empregadores interessados devem observar as disposições da Lei 

Federal nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, bem como as alterações promovidas pelas Leis 

nº 7.619, de 30 de setembro de 1987 e nº 7.855, de 24 de outubro de 1989 e da Medida 

Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, com força de Lei, em razão do Art. 2º da 

Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, da Lei Estadual nº 7.975, de 29 de 

junho de 1990, do Art. 8º da Lei Municipal nº 2820, de 28 de dezembro de 1987 e da Lei 

Municipal nº 5594, de 03 de dezembro de 1999. 

O empregador efetuará seu cadastramento no Sistema mediante preenchimento de ficha 

fornecida pela CONCESSIONÁRIA e, o de seus empregados, através de relação com a 

qualificação individualizada e o endereço de residência.  

 Os cartões eletrônicos são fornecidos em comodato ao empregador, na forma 

estabelecida no § 1º do Art. 33 da Lei 1938/2003. 

 Os dados relativos à utilização de UT’s do empregado no cartão eletrônico só serão 

fornecidos pela CONCESSIONÁRIA a terceiros, mediante autorização expressa do 

titular, exceto a consulta de saldos para o caso previsto no inciso III do Art. 9º da Lei nº 

5.594, de 03 de dezembro de 1999, incluído pelo Decreto Nº 2257/2004. 

 O usuário de que trata este item será identificado por cartão eletrônico e poderá utilizar 

os benefícios da integração a que se refere o Art. 23 do Decreto Nº1968/2003.  

O cartão eletrônico registra eletronicamente o nome do empregado e somente é transferido 

para outro mediante solicitação do empregador.  

Nenhum cartão eletrônico pode conter número de UT’s superior a 175 (cento e sessenta e 

cinco) vezes a maior tarifa do Sistema. 

http://sistemas.sc.gov.br/cmf/pesquisa/docs/1987/LPMF/lei2820_87.doc
http://sistemas.sc.gov.br/cmf/pesquisa/docs/1999/LPMF/LEI5594_99.doc
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As recargas de créditos em UT’s estarão disponíveis, no prazo de um dia útil após a 

comprovação de pagamento, em qualquer equipamento de cobrança do Sistema Integrado de 

Transportes. 

 

5.6  Do Cartão Passe Rápido Idoso 

O Decreto Nº2679/2004 institui o Cartão Passe Rápido – Idoso, modalidade de cartão 

eletrônico destinado às pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, que 

tem a finalidade de permitir a transposição das catracas que operam os serviços de transporte 

coletivo no MUNICÍPIO sem o pagamento de tarifa. 

O cartão eletrônico será custeado pela Secretaria Municipal da Habitação, Trabalho e 

Desenvolvimento Social e será expedido pela CONCESSIONÁRIA, na forma prevista pelos 

Arts. 28, 29, VII, e 30, IV e IX do Decreto nº 1.968, de 04 de agosto de 2003, sem ônus para o 

usuário. 

O cadastramento dos usuários será realizado pessoalmente junto ao setor de atendimento da 

CONCESSIONÁRIA, mediante a apresentação da Carteira de Identidade, comprovante de 

endereço e o número correto do CEP.  

A liberação da catraca de acesso ao veículo ou terminal será procedida pelo preposto da 

CONCESSIONÁRIA, mediante validação do cartão eletrônico, ficando corresponsável pela 

autenticidade de seu uso.  

O cartão eletrônico será bloqueado caso se constate o uso indevido. 

Aplica-se aos beneficiários desta modalidade de cartão, no que couber, as disposições do § 1º 

e § 2º do Art. 33 e Art. 34 do Decreto nº 1968, de 03 de agosto de 2003.  

Ainda sobre o Cartão Passe Rápido – Idoso, o Decreto Nº 3611/2005 dispõe o seguinte: 

 O cartão PASSE RAPIDO - IDOSO será entregue pela SECRETARIA diretamente ao 

beneficiário, que assinará termo de recebimento do seu cartão. 

 O cartão PASSE RAPIDO - IDOSO será personalizado, contendo a fotografia 

digitalizada, o nome do beneficiário e o código de matricula junto ao banco de dados. 

A segunda via do cartão PASSE RAPIDO - IDOSO, será emitida gratuitamente pelo 

MUNICÍPIO. 

 O beneficiário deverá, imediatamente à ocorrência de furto ou perda de seu cartão, 

comunicar a CONCESSIONÁRIA para que seja providenciado o seu cancelamento. 

 O MUNICÍPIO tem prazo de (5) dias úteis para providenciar a emissão da 2º via. 

 Quando o Cartão PASSE RAPIDO - IDOSO apresentar defeito na sua utilização, o 

beneficiário deverá entregar o cartão na CONCESSIONÁRIA e requerer a emissão da 

2º via conforme estabelece o Art. 2º. 
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Os beneficiários que efetuarem o seu cadastro junto à CONCESSIONÁRIA, para emissão do 

cartão PASSE RAPIDO - IDOSO, terão o seu cartão disponibilizado no prazo de 60 dias 

(sessenta) dias. 

No mês do seu aniversário, o beneficiário deverá procurar a CONCESSIONÁRIA para 

providenciar a revalidação do seu cartão por mais 01 (um) ano. 

 

5.7  Do Cartão Portador de Necessidades Especiais 

O Decreto Nº8116/2010 institui regras para o uso do benefício da gratuidade do transporte 

coletivo às pessoas portadoras de necessidades especiais. Conforme classificado pelo decreto, 

são considerados PNE as situações descritas no Decreto Nº8116/2010, Art.2: 

I. Deficiência física; 

II. Deficiência mental de moderada a profunda; 

III. Transtornos invasivos do desenvolvimento; 

IV. Deficiência visual; 

V. Deficiência auditiva neurosensorial moderada, severa ou profunda; 

VI. Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor; 

VII. Deficiências múltiplas. 

O Decreto Nº8116/2010, Art.3, institui regras para cadastramento de acompanhantes e 

situações aplicáveis. Conforme Art.4, aos beneficiários da gratuidade em forma de PNE será 

fornecida uma Carteira de Identificação, com validade de 2 (dois) anos, observando-se: 

I. Na renovação da Carteira de Identificação o beneficiário será avaliado por médico 

credenciado. 

II. Não será expedida Carteira de Identificação para acompanhante, devendo esta 

condição estar expressa na carteira do PNE. 

Conforme Art.5 do mesmo decreto, a CONCESSIONÁRIA fica credenciada para contratação 

de médico(s) avaliadores(s) ou para firmar convênios com clínicas ou entidades especializadas. 

As carteiras para concessão do benefício da gratuidade serão emitidas pela 

CONCESSIONÁRIA, após recebimento de laudo diagnóstico com a devida comprovação. 

 

6. DO BENEFÍCIO DA INTEGRAÇÃO  

De conformidade com o Decreto Nº1968/2003, Art.23, fica garantido o direito da integração aos 

usuários do sistema de bilhetagem eletrônica. O serviço regular garante a integração tarifária 

que é realizada nas seguintes modalidades: 
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I. Integração em terminais: 

a. Integração dentro das áreas pré-pagas nos terminais: o passageiro proveniente 

de uma linha e que já desembolsou o valor da tarifa, tem o direito de embarcar 

em outro ônibus de outra linha sem a necessidade de passar o cartão. 

Caso o mesmo se desloque para outra área pré-paga dentro dos terminais, será 

necessário o uso do cartão eletrônico para validar a integração e, conforme o 

caso previsto na matriz de integração das linhas, pagar o valor do complemento 

ou uma nova passagem. 

b. Integração fora de áreas pré-pagas nos terminais: o passageiro proveniente de 

uma linha e que já desembolsou o valor da tarifa, tem o direito de embarcar em 

outro ônibus de outra linha, ou acessar as áreas pré-pagas, validando a 

integração no equipamento embarcado ou fixo de bilhetagem do veículo ou do 

terminal com o cartão eletrônico e, conforme o caso previsto na matriz de 

integração das linhas, pagar o valor do complemento ou uma nova passagem. 

II. Integração ao longo das LINHAS: o passageiro proveniente de uma linha e que já 

desembolsou o valor da tarifa, tem o direito a embarcar em outro ônibus de outra linha, 

validando a integração no equipamento embarcado de bilhetagem do veículo com o 

cartão eletrônico e, conforme o caso previsto na matriz de integração das linhas, pagar 

o valor do complemento ou uma nova passagem.  

III. Integração entre LINHAS com tarifa distrital com urbana: o sistema de bilhetagem 

eletrônica permite a integração, com as seguintes regras: 

a. deve estar prevista na matriz de integração; 

b. com a cobrança de complemento ou uma nova passagem, quando a origem é 

uma linha com tarifa urbana, conforme diferença de valores; 

c. as regras anteriores se aplicam às integrações nos terminais e ao longo da linha. 

IV. Integração entre LINHAS com tarifa distrital com social: o sistema de bilhetagem 

eletrônica permite a integração, com as seguintes regras: 

a. deve estar prevista na matriz de integração; 

b. com a cobrança de complemento ou uma nova passagem, quando a origem é 

uma linha com tarifa social; 

c. as regras anteriores se aplicam às integrações nos terminais e ao longo da linha. 

V. Integração entre LINHAS com tarifa urbana com social: o sistema de bilhetagem 

eletrônica permite a integração, com as seguintes regras: 

a. deve estar prevista na matriz de integração; 

b. com a cobrança de complemento ou uma nova passagem, quando a origem é 

uma linha com tarifa social; 

c. as regras anteriores se aplicam às integrações nos terminais e ao longo da linha. 
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A integração tarifária com o uso de cartão eletrônico observa os seguintes parâmetros: 

 Cadastro de linhas; 

 Tempo de itinerário e utilização; 

 Regras cadastradas na matriz de integração; 

É vetada a adoção de sistemas de bilhetagem eletrônica que não contemplem os parâmetros 

mínimos aqui citados, a exemplo de estruturas que permitam somente a integração temporal. 

Em especial, deve se observar a necessidade de aplicação da matriz de integração para 

validação dos direitos de integração com cartão eletrônico, visando contemplar na plenitude os 

direitos a integração dos usuários e permitir o devido controle operacional por parte do 

MUNICÍPIO e da CONCESSIONÁRIA. 

Somente quando o sistema de transporte e sua lógica operacional levarem a inviabilidade 

técnica do pressuposto, caso este que deverá ser devidamente documentado e apresentado à 

SECRETARIA pela CONCESSIONÁRIA, caberá verificar e estipular novos procedimentos a 

serem seguidos pela CONCESSIONÁRIA. Nestes casos, deve se atentar para as condições 

previamente estabelecidas neste EDITAL. 

 

6.1  Cadastro de linhas do sistema 

As possibilidades de integração observam as características das linhas e as regiões atendidas 

pelas mesmas e são analisadas por equipe técnica designada pela CONCESSIONÁRIA, a fim 

de atender aos preceitos de integração: 

 

6.2  Tempo de itinerário e utilização 

Conforme cadastro de linhas, o usuário tem direito a realizar a integração desde que observado 

o tempo máximo de translado, instituído: 

 

     TPPTDPETDLOTI   

Onde: 

TI: Tempo de integração 

TDLO: Tempo de itinerário da linha origem 

TDPE: Tempo deslocamento padrão para eixo 

TPP: Tempo padrão de transborda na plataforma 
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6.3  Regras cadastradas na matriz de integração 

São de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a elaboração, manutenção e revisão dos 

cadastros de integrações consolidados como MATRIZ DE INTEGRAÇÃO. Através da análise 

da equipe técnica para cada linha do sistema são definidas as possibilidades de integração, 

observando também, demais parâmetros constantes neste documento, como características da 

linha, região atendida e sentidos de operação.  

Deve a CONCESSIONÁRIA, sempre que solicitado, fornecer informações ao PODER 

CONCEDENTE no que se refere a estes cadastros, bem como aos usuários, se assim aplicável 

ao devido atendimento. 

 

7. DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DO SISTEMA DE 

BILHETAGEM ELETRÔNICA 

 

A CONCESSIONÁRIA assumirá a comercialização de créditos eletrônicos, bem como 

atividades de pós venda e atendimento aos clientes. Para tanto, deverá manter estrutura de 

atendimento em local de fácil acesso no Terminal de Integração do Centro (TICEN). Deve, 

também, disponibilizar postos móveis descentralizados, em especial nos terminais de 

integração dos bairros devido a sua concentração de movimento para serviços considerados 

“essenciais”, como consulta de saldos e recarga de cartões para as modalidades aplicáveis. 

Na estrutura central de atendimento, a CONCESSIONÁRIA desempenhará as seguintes 

atividades: 

I. Cadastro Pessoa Jurídica (Vale Transporte); 

 Atendimento e suporte a empresas, pessoas físicas ou jurídicas para 

cadastramento e fornecimento de cartões VT. 

II. Cadastro Pessoa Física (Cidadão, Turista); 

 Atendimento e suporte a clientes de cartão cidadão. 

III. Cadastro para Especiais (Escolar, Idoso, PNE, Outros): 

 Deve dispor a CONCESSIONÁRIA de local apropriado para atendimento de 

usuários dos cartões especiais, os quais dependem de coautoria e tem em sua 

mídia vinculada imagem do cliente, sendo de responsabilidade da mesma a 

captura da imagem, impressão do cartão e manutenção deste cadastro de 

imagens. 

IV. Serviço de Pós Venda: 

 Deve a CONCESSIONÁRIA manter atendimento diferenciado para ocorrências 

relacionadas à bilhetagem eletrônica, em caráter presencial e por meios a 

distância. A estrutura deste atendimento deve atender o descrito no anexo II.4 

(Diretrizes para SAC). Deve atender atividades como: 
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i. Bloqueio de cartões; 

ii. Desbloqueio de cartões; 

iii. Emissão de segunda via; 

iv. Atendimento relativo a integrações e situações embarcadas; 

v. Cancelamento de cartões. 

V. Atendimento para vendas: 

 Estrutura para realização de todas as operações de recebimento de valores 

monetários, dando quitações a todas as vendas a vista. 

VI. Auditoria de venda administrativa e restituição de créditos: 

 Verificação e cadastro de vendas administrativas e processos de restituição de 

créditos a usuários em casos aplicáveis. 

VII. Tesouraria 

 Controle financeiro das atividades do sistema de bilhetagem eletrônica. 

VIII. Gestão de TI 

 Manutenção de sistemas lógicos e físicos para operacionalização de atividades 

de atendimento e operação do sistema de bilhetagem eletrônica. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Decreto Nº1968/2003, Art.32, instituiu a Unidade Tarifária – UT, no valor de R$ 0,01 (um 

centavo de real), destinada ao registro quantitativo de créditos tarifários no cartão eletrônico. 

Na utilização do cartão eletrônico, o valor da tarifa será convertido em Unidades Tarifárias – 

UT’s; 

Os valores tarifários permanecerão inalterados nos 60 (sessenta) dias subsequentes à data 

dos reajustes para a utilização dos créditos em Unidades Tarifárias – UT’s, contidos no cartão 

eletrônico. 

Segundo o Decreto Nº 1968/2003, Art.33, o cartão eletrônico deverá demonstrar, 

separadamente, os créditos para cada tipo de utilização a que se destinar. 

O primeiro cartão será fornecido ao usuário, pela CONCESSIONÁRIA, na forma do Art.579 e 

Art.585 do Código Civil. 

Será considerado inativo, podendo a CONCESSIONÁRIA excluir do Sistema, o usuário que 

não estiver utilizando o cartão eletrônico há mais de 1 (um) ano. 

Nenhum cartão eletrônico poderá conter número de UT’s superior a 175 (cento e setenta e 

cinco) vezes o maior patamar tarifário do sistema. 
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O usuário deverá comunicar à CONCESSIONÁRIA o dano ou extravio do cartão eletrônico, 

para as providências de cancelamento e a recuperação dos créditos no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas do aviso. 

A CONCESSIONÁRIA poderá cobrar pela emissão do novo cartão eletrônico o valor de até 15 

(quinze) vezes a menor tarifa do Sistema, exceto na hipótese de imediata substituição pelo 

desgaste natural do cartão. 

A CONCESSIONÁRIA poderá comercializar propaganda e publicidade na área do cartão 

eletrônico, com o objetivo de reduzir seu custo para o usuário. 

No caso de devolução definitiva do cartão eletrônico, o usuário terá o direito ao recebimento 

das Unidades Tarifárias não utilizadas, podendo a CONCESSIONÁRIA reter até 5% (cinco por 

cento) do crédito existente, na forma do §3º do Art.740 do Código Civil. 

Fica expressamente proibido à CONCESSIONÁRIA disponibilizar a terceiros o banco de dados 

dos usuários mantido em seu poder, responsabilizando-se pelos danos decorrentes do mau 

uso das informações contidas no Sistema. 

Para a fiscalização e a integridade dos dados do Sistema, a SECRETARIA poderá realizar 

auditorias pelo acesso as fontes do sistema de informatização, exceto as que estejam 

legalmente protegidas pelo direito de criação e de propriedade do fornecedor do programa. 

A CONCESSIONÁRIA deve repassar as informações exigidas na legislação vigente à 

SECRETARIA, bem como aquelas especificadas em norma complementar. 

 

9. NÚMEROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA ATUAL 

(dados levantados no mês de julho de 2012) 
 

 Quantidade de Validadores em Operação no Sistema Totais 

Validador carro convencional 476 

Validador em carro executivo 73 

Validador em bloqueio 40 

Validador reserva 25 

Validador em saldimetro 1 

Total de validadores 615 

 
Cartões ativos por tipo de cartão 

Cidadão 232.736 

Escolar 161.848 

Vale Transporte 175.662 

Especial 218 

Nec. Especial s/ acompanhante 3.973 

Nec. Especial c/ acompanhante 1.266 

Correio 262 

Turista 11.572 

Turista/Cidadão 23.400 

Idoso 28.400 

Total 639.337 



MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

 

17 
 

 

  Quantidade de Estações na Central de 
Atendimento   

 Atendimento 2 
 Cadastro 4 
 CPD 3 
 Salão 4 
 Tesouraria 1 
 Vale Transporte 3 
 Prefeitura 1 
 Notebook trabalho de campo 1 
 Caixas 16 
 Pos Venda 7 
 Gerencia 3 
 Cadastramento anual 10 
 Terminal 2  

Limpeza 1  

Total 58 
 

 


