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- Anexo II.6 - 

PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA AS INTALAÇÕES DE 
GARAGEM 

 

Este anexo apresenta a especificação técnica da infraestrutura básica necessária para 

instalação e operação de garagens de ônibus, a serem implantadas pela CONCESSIONÁRIA 

para o início da prestação do serviço público de transporte público de passageiros do 

MUNICÍPIO. 

Ressalte-se que no caso de ser utilizada uma garagem já existente, na qual operem outros 

serviços de transporte, as especificações mínimas a seguir descritas deverão ser atendidas 

para a frota do serviço de transporte coletivo urbano objeto da Concessão, sem qualquer 

prejuízo, mesmo que venha a realizar outros serviços de transporte a partir da mesma 

instalação. 

 

1. DIMENSÕES E INSTALAÇÕES GERAIS 

Considerando a conveniência de redução dos custos operacionais com percursos ociosos 

entre os terminais, as linhas e as garagens, bem como aspectos jurisdicionais de controle 

público do MUNICÍPIO sobre as atividades da CONCESSIONÁRIA nas suas instalações, 

incluindo o exercício da fiscalização e eventual assunção do serviço, em face de intervenção, 

as garagens necessárias a operação devem ser instaladas no perímetro urbano do 

MUNICÍPIO. 

A CONCESSIONÁRIA deverá instalar no mínimo duas garagens, sendo uma na parte 

Continental e outra na parte Insular do MUNICÍPIO, sendo permitido, se for necessário, 

complementação por áreas de estacionamento prolongado, independentes, desde que 

atendam aos requisitos e parâmetros dispostos nesse anexo. 

As áreas dos terrenos e demais instalações devem atender satisfatoriamente às necessidades 

da operação, manutenção e guarda dos veículos, considerando os padrões estabelecidos nos 

Quadro I e II apresentados adiante. 

As garagens devem dispor de instalações administrativas e de serviços de acordo com os 

requisitos estabelecidos no Quadro II. Inclui-se como serviços as áreas destinadas à 

manutenção, controle operacional, abastecimento, lavação, pátio de manobras e pátio de 

estacionamento da frota. 

As garagens devem ter área fechada, delimitada para o estacionamento da totalidade de 

veículos, sendo permitida a utilização de pátio de estacionamento adicional, localizado em 

outro terreno, também fechado, para a guarda de veículos. 

O piso do pátio, tanto da garagem como do estacionamento complementar, caso houver, deve 

ser pavimentado: em asfalto, concreto, piso de blocos articulados ou paralelepípedos. 
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Será permitida a locação da estrutura imóvel requerida neste Anexo para as instalações de 

garagem e escritório administrativo, nos seguintes termos: 

 Com comprovação da alocação do imóvel através do contrato de locação e matrícula do 

respectivo imóvel, desde que atenda a todos os requisitos neste Anexo; 

 Apresentar planta do imóvel alocado, indicando as áreas solicitadas no presente Anexo, 

inclusive demonstrado as mesmas em um quadro de áreas. 

 

2. PARÂMETROS E REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS INSTALAÇÕES DA GARAGEM 

- QUADRO I - 

Parâmetros de Dimensionamento de Garagem, Oficinas e Instalações 

Variável Especificação Índices Unidade 

Mt 
Metragem quadrada necessária da área de terreno para a garagem 
por veículo 

104,00 m
2 

Mp Metragem quadrada necessária de pátio por veículo 74,50 m
2
 

Mo Metragem quadrada de oficina necessária por veículo 27,50 m
2
 

Ma Metragem quadrada de área administrativa por veículo 2,00 m
2
 

 

- QUADRO II - 

Requisitos Mínimos para as Instalações  

Variável Especificação Parâmetros Unidade 

Referência 

em 
Veículos 

Requisitos 

Mínimos  

Mt Terreno com área total mínima 104 m
2
 517 53.768,00  

Me Área mínima de estacionamento para ônibus 74,50 m
2
 517 38.516,50 

Mm 
Área mínima coberta – destinada aos setores 
de manutenção, elétrica, mecânica, 
almoxarifado, borracharia, funilaria e pintura 

27,50 m
2
 47 1.281,50 

Rm 
Rampas de Manutenção - subterrâneas e/ou 
de elevação 

3,0% und. 517 15 

Md 
Área mínima coberta – destinada ao setor de 
abastecimento, lubrificação e lavação de 
peças, troca de óleo e depósito 

104,0 m
2
 9 936,00  

Ba 
Bombas de abastecimento de óleo diesel com 
tratamento de efluentes 

 und.  7 

Ma Área mínima para prédio administrativo 2,0 m
2
 517 1.034,00  

Mc Área para prédio do centro de controle  m
2 

 1.000,00 

Ml 
Local apropriado para lavagem de veículos, 
dotado de lavador de alta pressão e lavador 
automático 

 und.  3 

 Pátio Iluminado 74,5 m
2
 517 38.516,50 

 
Pátio Pavimentado com asfalto – CBUQ, 
Lajota de Concreto ou Paralelepípedo 

74,5 m
2
 517 38.516,50 

Rc Reservatório de Abastecimento de Óleo Diesel 300 Lt. 517 155.100,00 
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3. DAS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS 

As instalações das garagens devem atender aos parâmetros e requisitos mínimos definidos 

acima, bem como atender as formas de uso e ocupação do solo estabelecidos na legislação 

municipal, assim como deverão atender ao que dispõe a legislação ambiental. 

3.1. Instalações para serviços gerais 

3.1.1 Postos de Abastecimento: 

Os postos de abastecimento deverão estar em área coberta e pavimentada, com no mínimo 07 

(sete) bombas de abastecimento de óleo diesel, dotadas de marcador de vazão e perfeito 

sistema de tratamento de efluentes com escoamento que permita a retenção e separação de 

despejos de óleo combustível, de modo a evitar o seu lançamento na rede pública de esgoto e 

galeria de águas pluviais.   

A capacidade de armazenamento de óleo diesel deverá ser de no mínimo 300 (trezentos) litros 

por veículo da frota operacional, conforme definido no Quadro II. 

Os postos de abastecimento devem ser aprovados pelo Município e dispor de Licenciamento 

Ambiental. 

A empresa deverá manter um estoque mínimo de combustível para 01 (um) dia de operação. 

3.1.2 Lavação: 

Os Postos de lavação dos veículos devem estar em locais delimitados, equipados com no 

mínimo 03 (três) lavadores de pressão e lavador automático, podendo ser distribuídos em 

várias garagens. Os postos ainda devem ser dotados de reservatório de água e sistema de 

escoamento de águas servidas, com instalação retentora e separadora de despejos como 

graxa, óleo e outras substâncias, de modo a evitar o seu lançamento na rede pública de 

esgoto, galeria de águas pluviais ou diretamente no solo. 

3.1.3 Inspeção de frota: 

As garagens devem dispor de áreas cobertas para manutenção e inspeção da frota, dotadas 

de no mínimo 16 (dezesseis) rampas de elevação ou subterrâneas. 

3.2. Área para serviços de manutenção (oficinas) 

Será permitida a terceirização dos serviços para as áreas de manutenção, funilaria, pintura, 

borracharia, lavação e lubrificação de peças e chassi, desde que comprovados por contrato de 

prestação de serviços e documentação de habilitação dos funcionários envolvidos na prestação 

deste serviço e que os requisitos mínimos do quadro II sejam atendidos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá contar com edificação para o funcionamento dos serviços de 

manutenção, com instalações e equipamentos adequados e em condições para a manutenção 

preventiva e corretiva da frota vinculada, abrangendo as áreas de: 
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3.2.1 Lubrificação e lavação de peças e chassi 

A área de lavação de peças deve permitir a realização de limpeza de componentes com jatos 

de água ou por imersão, com equipamento específico que não desprenda gases nocivos à 

saúde do operador e ao meio ambiente.  

Ambas as áreas devem contar ainda com um sistema de escoamento de águas servidas, com 

instalação retentora e separadora de despejos como graxa, óleo e outras substâncias, de modo 

a evitar o seu lançamento na rede pública de esgoto, galeria de águas pluviais ou diretamente 

no solo. 

3.2.2 Área para serviços de manutenção (oficinas) 

Área coberta, exclusivamente destinada aos serviços de manutenção, com pontos de 

fornecimento de ar comprimido e eletricidade, dotadas de valetas e/ou elevadores. 

3.2.3 Borracharia 

Área coberta, destinada aos serviços de borracharia e depósito de pneus, bem como. área 

destinada para descarte de pneus, tomando-se as medidas previstas em legislação e normas 

ambientais vigentes. 

3.2.4 Funilaria e Pintura 

As áreas de funilaria e pintura devem evitar a poluição sonora e ambiental, tomando-se as 

medidas previstas em legislação e normas ambientais vigentes. 

3.2.5 Almoxarifado 

A(s) garagem(ns) deve(m) dispor de área coberta, fechada e reservada para uso específico de 

estocagem de peças e materiais. 

3.3. Instalações Operacionais e Administrativas 

3.3.1 Setor de Tráfego  

A área destinada ao controle das operações de tráfego deve ter os equipamentos e mobiliários 

necessários às atividades, conforme descrito em II.4. 

3.3.2 Portaria de Veículos e de Pessoal 

A(s) garagem(ns) deverá(ão) dispor de portaria de veículos e de pessoal: 

 A portaria de veículos constitui-se de local próprio para entrada e saída de veículos, 

provido de portão e instalações para o controle de movimentação da frota. 

 A Portaria de pessoal constitui-se de local próprio para a entrada e saída de 

funcionários e pessoas autorizadas, com instalações adequadas para o controle e 

movimentação de pessoas. 
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Os serviços referentes à portaria de pessoal e de veículos poderão ser terceirizados, desde 

que comprovados por contrato de prestação de serviços e documentação de habilitação 

funcional dos funcionários envolvidos na prestação deste serviço. 

3.3.3 Administração 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter escritório administrativo, na sede do MUNICÍPIO, 

equipado e em condições de atendimento a fornecedores, pessoal contratado, colaboradores e 

fiscalização, abrangendo ainda os serviços de pessoal, estatística, zeladoria, treinamento e 

tráfego. 

Para efeito do dimensionamento desta área, considera-se aceitável um valor unitário mínimo 

de 2,0 m2 por funcionário administrativo. 

As garagens devem dispor ainda de infraestrutura com instalações de apoio como: sanitários, 

vestiários e refeitório para os funcionários. 


