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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

1 INTRODUÇÃO 

O presente Projeto Básico tem por objetivo estabelecer as políticas públicas, diretrizes, critérios e demais 

parâmetros técnicos, jurídicos, operacionais, econômicos e financeiros e de conveniência que deverão ser 

considerados na formulação do Edital de Concorrência Pública para seleção de prestador de Serviço de 

Transporte Público Coletivo de Passageiros do Município de São Lourenço (STPC), em regime de Concessão 

exclusiva. 

O presente Projeto Básico possui como base os seguintes critérios: 

a) Racionalizar a Rede de Transporte - Processo de melhoria da rede; 

b) Ajustar a forma de operação das linhas com vistas a: 

1. Aumentar a disponibilidade do sistema diminuindo o intervalo entre veículos, os tempos de 

espera e de viagens; 

2. Aumentar a regularidade e confiabilidade do sistema; 

c) Permitir o enquadramento nos critérios operacionais que serão previstos no Plano de Mobilidade 

Urbana estabelecido pela Lei Federal Nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012. 

Integram ao presente Projeto Básico: 

a) Anexo II.1 – Caracterização do Município; 

b) Anexo II.2 – Caracterização do Sistema Atual; 

c) Anexo II.3 – Detalhamento físico da Rede Proposta; 

d) Anexo II.4 – Especificações das Instalações; 

e) Anexo II.5 – Especificação da Frota; 

f) Anexo II.6 – Critérios e Parâmetros para Dimensionamento Operacional; 

g) Anexo II.7 – Especificações dos Sistemas de Gestão, Informação e Controle; 

h) Anexo II.8 – Especificações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE; 

i) Anexo II.9 – Diretrizes para Encaminhamento de Informações; 

j) Anexo II.10 – Diretrizes de Acessibilidade; 

k) Anexo II.11 – Plano de Desenvolvimento; 

l) Anexo II.12 – Estudo Econômico Financeiro; 

m) Anexo II.13 – Caderno de Definições 

n) Anexo II.14 – Legislação Municipal 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 49 

2 NOVO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO 

2.1 Disposições Preliminares 

O gerenciamento, o planejamento operacional, o controle e a fiscalização do Serviço de Transporte Público 

Coletivo de Passageiros (STPC) do Município de São Lourenço serão realizados pelo Poder Concedente. 

O modelo adotado orienta-se pela seleção do “menor valor de tarifa e outorga pré-fixada”, conforme disposto 

na Lei 8987/95, inciso IIII do artigo 15, para exploração e prestação do STPC de Passageiros do Município de São 

Lourenço, mediante Concessão de Serviço Público, na modalidade concorrência, exclusiva à iniciativa privada 

que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 

Para o julgamento da licitação, será considerado o critério de menor valor da tarifa de remuneração do 

serviço público a ser prestado, desde que inferior à tarifa de referência fixada em Edital. 

2.2 Área de Concessão 

A área de Concessão para o Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros (STPC) abrange a 

totalidade territorial da área urbana do Município de São Lourenço. Não se trata da Concessão de Linhas, 

mas da execução do STPC do Município de São Lourenço, no âmbito do território do Município, de forma 

integral e exclusiva. 

A Concessionária vencedora do certame obrigar-se-á a executar, durante o exercício da Concessão, 

quaisquer outras linhas que não as previstas inicialmente no Projeto Básico, bem como as alterações 

daquelas linhas inicialmente estabelecidas no Projeto Básico, em função da demanda ou em decorrência de 

novas necessidades de transporte. 

2.3 Execução do Serviço 

O Serviço de Transporte Público Coletivo (STPC) do Município de São Lourenço será executado, em até 90 

(noventa) dias após a assinatura do Contrato de Concessão, pelo período de 15 anos, conforme os padrões 

técnico-operacionais regulamentados pelas normas complementares e pelas demais Leis ou regulamentos que 

disciplinem a integração entre as diferentes modalidades de transporte coletivo no âmbito municipal. O poder 

concedente deverá ser informado formalmente 30 (trinta) dias antes do início da operação da nova concessão. 

O STPC do Município de São Lourenço será executado conforme os padrões técnico-operacionais 

regulamentados pelas normas complementares e pelas demais Leis ou regulamentos que disciplinem a 

integração entre as diferentes modalidades de transporte coletivo no âmbito municipal. 

O STPC do Município de São Lourenço será colocado à disposição da população, contra a exigência de 

pagamento de tarifa pública a ser fixado pelo Município, arredondando-se a respectiva tarifa de 

remuneração, de acordo com a natureza do serviço oferecido, observado, quando for o caso, o direito a 

reduções ou isenções. 

A tarifa de remuneração proposta pela Concessionária, e atualizada periodicamente, deverá ser resultante 

dos preços dos insumos, da frota e respectiva distribuição por faixa etária, dos investimentos e 

imobilizações, dos coeficientes, taxas e percentuais propostos, além dos demais resultados e méritos, nos 

termos do Art. 15, III da Lei Federal Nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995. O item 4.6 deste documento 

apresenta detalhadamente todos os aspectos financeiros referentes ao contrato. 
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O serviço integrante do STPC de Passageiros no Município de São Lourenço consiste nas linhas urbanas de 

transporte por ônibus, realizados no âmbito do Município. O STPC de Passageiros são os serviços públicos 

prestados de forma direta ou indiretamente, executados de forma contínua e permanente, obedecendo à 

área de operação, faixa de acessibilidade, horários, itinerários e frequência horária pré-estabelecida e que 

atendam integralmente as necessidades da população do município, com segurança, eficiência, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

Não fazem parte do objeto desta Concessão os serviços especiais, que compreendem os serviços de 

fretamento que serão regidos por regulamento próprio, definido em Lei. 

A integração dos serviços locais com os regionais só poderá ser feita através de Convênio entre o Poder 

Concedente do Município e o Poder Concedente a que se referir o outro serviço objeto da integração, de 

modo a não prejudicar a integridade estrutural e operacional do serviço local, bem como o inicial equilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato e a Modicidade Tarifária. 

A Concessionária durante toda a jornada de operação deverá garantir a adequada prestação do serviço, em 

especial no que diz respeito à regularidade. A Concessionária poderá recusar o transporte ao usuário 

quando, por sua conduta, comprometa de qualquer forma a segurança, o conforto e a tranquilidade dos 

demais passageiros. 

Não faz parte do objeto desta Concorrência a instalação, manutenção, bem como a exploração dos espaços 

publicitários dos pontos de Embarque e Desembarque ao longo das vias e itinerários do STPC do Município, 

que poderá a qualquer tempo ter a sua receita líquida integralmente revertida como receita acessória não 

operacional do STPC, da mesma forma que deve ser incorporada as receitas líquidas advindas da 

exploração dos espaços publicitários dos veículos utilizados no município para operação do serviço, nos 

termos do item 4.6.6 – Publicidade. 

2.4 Renovação 

Considerando que o Decreto nº. 2.000, de 01 de agosto de 2003 permite a prorrogação do contrato de 

concessão por igual período, limitada a 15 (quinze anos), desde que justificada por avaliação de desempenho., 

fica prevista e incluída esta possibilidade no presente edital. 

Para tanto, a empresa Concessionária deve manifestar o interesse de renovação junto à Prefeitura de São 

Lourenço até o 168º mês de concessão (um ano antes do término). No ato da manifestação de interesse de 

renovação, a Concessionária deve apresentar um plano técnico-gerencial contendo prazos para renovação e 

rejuvenescimento da frota operante, instalação de Sistemas de Vigilância da Frota, entre outras melhorias. As 

descrições destas melhorias serão apresentadas neste e nos próximos anexos. 

A Prefeitura de São Lourenço, por sua vez, deve manifestar e deliberar pela aprovação integral ou parcial 

ou pela reprovação do pedido de renovação apresentado em um prazo máximo de 90 (noventa) dias após o 

protocolo do pedido da Concessionária. Em caso de reprovação ou de aprovação parcial, a Concessionária 

terá um prazo de 30 (trinta) dias para apresentar novo pedido de renovação, tendo a Prefeitura 30 (trinta) 

dias para deliberar formalmente sobre o pleito. 

A oficialização da renovação deve ocorrer até o 174º mês de concessão e a implementação das melhorias 

constates no plano apresentado por parte da Concessionária deve ocorrer até o 180º mês de concessão. 
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2.5 Transição do Sistema Atual para o Sistema Proposto 

Como o Projeto Básico apresenta uma reestruturação no STPC do município de São Lourenço, a transição 

entre o sistema atual para o proposto deve ser realizada de forma que não se prejudique os usuários do 

sistema. 

Deste modo, a Concessionária deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do 

contrato e expedição da Ordem de Serviço, um Plano de Transição do Sistema Atual para o sistema definido 

neste Projeto Básico. O plano deverá ser aprovado pelo Órgão Gestor em até 15 (quinze) dias corridos após 

a entrega do Plano de Transição. O Plano de Transição deverá abordar, no mínimo, os seguintes itens: 

• Cronograma de alteração das linhas do sistema atual apara o sistema proposto; 

• Cronograma de mudança dos sistemas de bilhetagem eletrônica; 

• Apresentação dos quadros de horários propostos pela Concessionária; 

• Local e data para início das operações do escritório comercial, equipado e em condições de 

atendimento ao usuário, na área central do município; 

• Estratégia para substituição dos cartões e utilização dos créditos remanescentes; 

• Estratégia de divulgação da possibilidade de integração tarifária por meio do cartão; 

• Estratégia de divulgação das novas linhas e horárias para a população; 

• Monitoramento da demanda transportada diária durante o período de transição para execução de 

possíveis melhorias; 

• Política de flexibilização tarifária e concessão de descontos. 

A partir do início das operações da nova Concessionária, tomando por base a atual estrutura de oferta 

(horários e número de viagens), ela terá o prazo de 60 (sessenta) dias para ajustar os itinerários e os 

quadros de horários ofertados ao número de viagens previsto no Projeto Básico deste Edital, garantindo a 

possibilidade de integral e contínua utilização créditos eletrônicos existentes nos cartões de bilhetagem do 

sistema atual até eventual substituição. Esta transição dos créditos eletrônicos deverá estar detalhada no 

Plano de Transição elaborado pela Concessionária, devendo ser respeitado uma validade mínima de 60 

(sessenta) dias para utilização dos créditos adquiridos antes da nova concessão. Os créditos não utilizados 

neste prazo de 90 dias, perderão o seu valor. 

A partir do início da das operações da nova Concessionária, o Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá já 

estar implementado em todos os veículos do sistema bem como a integração tarifária para os usuários do 

sistema. 

A Concessionária deverá instalar e manter sede ou filial no município de São Lourenço e domicílio fiscal 

também em São Lourenço, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da entrega da Ordem 

de Serviço. O escritório administrativo e as instalações comerciais e de atendimento ao usuário devem 

estar funcionando regularmente no Município de São Lourenço em até 75 (setenta e cinco) dias corridos 

após a assinatura do contrato. 
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3 ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO 

O Município de São Lourenço, na condição de CONCEDENTE considera o prévio conhecimento da 

metodologia de trabalho um item essencial, quer para a adequada prestação dos serviços, quer para o 

controle de custos e fiscalização da operação. Para tanto, a Concessionária deverá dispor a forma como vai 

organizar a execução do serviço objeto desta licitação em sua proposta, estruturando-os da seguinte forma: 

1. Metodologia de Trabalho; 

2. Suporte; 

3. Recursos; 

4. Instalações, Máquinas e Equipamentos; 

5. Pontos de Embarque e Desembarque 

6. Programação Operacional; 

3.1 Metodologia de Trabalho 

3.1.1 Gestão 

Consiste no conjunto de processos estabelecidos, descritos e operados com a finalidade de planejar, 

gerenciar e realizar a administração, arrecadação e atendimento ao Passageiro. Principais procedimentos 

de administração, arrecadação e atendimento ao Passageiro: 

a) Seleção de Pessoal; 

b) Treinamentos aplicados aos motoristas, cobradores e demais colaboradores; 

c) Administração de Pessoal; 

d) Atendimento ao Público nos Terminais; 

e) Sistema de Controle de Serviço Não Conforme; 

f) Controle das Atividades e Respectivos Resultados; 

g) Administração de Atendimento em Geral; 

h) Procedimentos de Cadastro de Passageiros; 

i) Rotinas de Venda de Passagens aos Usuários; 

j) Fechamento dos acertos de cobradores e motoristas. 

3.1.2 Operação 

Consiste no conjunto de processos estabelecidos, descritos e operados com a finalidade de planejar, 

gerenciar e realizar o transporte de passageiros. Principais procedimentos de operação dos serviços a 

serem considerados: 

a) Programação de linhas; 

b) Escala de serviços dos operadores; 

c) Despacho da frota e seu controle ao longo do dia; 

d) Controle operacional das viagens em campo (fiscalização); 

e) Atendimento de ocorrências (acidentes e incidentes); 

f) Controle de desempenho da operação. 
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g) Atendimento de Reclamações de Passageiros; 

h) Operação do Serviço de Retirada do Carro (motorista); 

i) Operação do Serviço de Execução de Viagens (motorista); 

j) Operação do Serviço de Execução de Viagens (cobrador); 

3.1.3 Manutenção 

Consiste no conjunto de processos estabelecidos, descritos e operados com a finalidade de planejar, 

gerenciar e realizar a manutenção dos veículos da frota. Principais procedimentos de manutenção da frota 

a serem considerados: 

a) Serviços de manutenção corretiva; 

b) Serviços de manutenção preventiva; 

c) Serviços de abastecimento; 

d) Serviços de lubrificação; 

e) Serviços de borracharia; 

f) Serviços de lavação dos ônibus; 

g) Serviço de limpeza dos ônibus; 

h) Serviços de funilaria e pintura; 

i) Serviços de socorro e manutenção da frota em via pública; 

j) Controle da manutenção. 

3.2 Suporte 

a) Definir e executar a estratégia do negócio; 

b) Desenvolver e gerenciar clientes e mercados; 

c) Gerenciar controle operacional; 

d) Gerenciar necessidade de demanda; 

e) Planejar e realizar a disponibilização de pessoal operacional e equipamentos; 

f) Realizar atendimento via Sistema de Atendimento ao Passageiro - SAP; 

g) Realizar suporte a pessoal operacional; 

h) Fiscalização/auditoria; 

i) Gerenciar finanças; 

j) Gerenciar materiais e serviços; 

k) Gerenciar meio ambiente; 

l) Gerenciar recursos jurídicos; 

m) Gerenciar recursos humanos; 

n) Gerenciar saúde e segurança no trabalho; 

o) Gerenciar tecnologia da informação; 

p) Monitorar performance. 
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3.3 Recursos 

A licitante deverá demonstrar previamente a forma como irá gerir e organizar seus recursos de pessoal e 

materiais, abrangendo: 

3.3.1 Recurso Pessoal 

A organização compreende a descrição da estrutura organizacional e de pessoal a ser empregada, bem 

como a descrição das atribuições de cada setor e o organograma da Empresa. 

3.3.1.1 Estrutura Organizacional 
a) Descrição das atribuições de cada setor; 

b) Apresentação do organograma da licitante em modo gráfico. 

3.3.1.2 Pessoal 
a) Descrição das Funções; 

b) Quadro de Pessoal por função; 

c) Plano de Treinamento. 

3.3.2 Recursos Materiais 

Deverão ser apresentados, na forma de relação explícita os principais recursos materiais que serão 

empregados (máquinas, equipamentos, ferramental e recursos de informática) direta ou indiretamente, na 

execução dos serviços, considerando, na abordagem, os seguintes tópicos: 

a) Ferramental de manutenção; 

b) Recursos de informática a serem utilizados, incluindo equipamentos e sistemas; 

c) Veículos de apoio; 

d) Meios de comunicação entre a garagem e o campo; 

e) Máquinas e equipamentos, de uso na manutenção, postos de serviços e postos de abastecimento 

(lavação, borracharia, lubrificação, funilaria e pintura). 

3.3.3 Padronização dos Uniformes 

A Concessionária deverá adotar uniforme padronizado para motoristas e demais pessoal de apoio 

operacional, de atendimento ao público, bem como para uso de mecânicos e auxiliares de manutenção, 

além do pessoal administrativo e comercial. 

A utilização de uniformes padronizado tem como objetivo facilitar a identificação dos profissionais no 

desenvolvimento de suas atividades, sempre levando em consideração o bem-estar e a segurança dos 

colaboradores. 
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3.3.4 Frota do Serviço 

3.3.4.1 Caracterização dos Veículos 

Para operar o Sistema Proposto, serão necessários um total de 14 veículos, sendo 11 veículos operacionais 

e 3 reservas. 

Serão aprovados para os serviços públicos de transporte coletivo veículos do tipo midiônibus ou ônibus 

básico, de característica urbana, apropriados às características das vias e logradouros públicos do 

Município. Ressalta-se que todo o dimensionamento financeiro do sistema foi baseado no veículo da classe 

midiônibus. No entanto, é permitida a utilização de ônibus básicos (maiores que os midiônibus). 

Após o início e consolidação da operação do STPC, a Concessionária poderá requerer a utilização de 

veículos do tipo miniônibus, desde que seja realizado um estudo técnico que comprove a viabilidade de 

utilização deste tipo de veículo sem prejudicar o nível de qualidade e conforto do sistema. Tal estudo 

técnico deve ser analisado e validado pelo Órgão Gestor do STPC do Município de São Lourenço. 

Tais veículos, apresentados na Tabela 1, deverão satisfazer às condições de conforto, segurança e 

especificações, observadas as exigências do Código Nacional de Trânsito e as normas e padrões técnicos 

estabelecidos ABNT em vigor, e que apresentem laudo veicular expedido por empresa devidamente 

credenciada pelo INMETRO, quando expressamente exigido pelo Poder Concedente. 

Tabela 1: Tipos de Veículos 

Classes Capacidade Serviço 

Miniônibus* 
Mínimo de passageiros 30, sentados e em pé, incluindo área 
reservada para acomodação de cadeira de rodas ou cão-guia e possuir 
plataforma elevatória veicular (elevador) 

Urbano 

Midiônibus 
Mínimo de 40 passageiros, sentados e em pé, incluindo área 
reservada para acomodação de cadeira de rodas ou cão-guia e possuir 
plataforma elevatória veicular (elevador) 

Urbano 

Ônibus Básico 
Mínimo de 70 passageiros, sentados e em pé, incluindo área 
reservada para acomodação de cadeira de rodas ou cão-guia e possuir 
plataforma elevatória veicular (elevador) 

Urbano 

* Desde que autorizado pelo Órgão Gestor 

A frota vinculada ao Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço, deverá ser 

totalmente emplacada no Município e deverá adequar-se, em termos de acessibilidade, aos prazos e ao que 

estabelece o Decreto Federal Nº 5.296/2004, que regulamenta as Leis Federais Nº 10.048/2000 e Nº 

10.098/2000 e ao que estiver disposto no Edital. 

Os veículos empregados nos serviços de transporte coletivo deverão ser adequados em termos de 

potência, velocidade, capacidade de frenagem, aceleração, disposição interna (layout) e definição de 

portas, de conformidade ao uso que se destina nas linhas que compõem o STPC, com GPS integrado a 

Bilhetagem Eletrônica em todos os veículos. 

No caso de haver modificações na legislação, nas normas técnicas, ou mesmo, decorrente de evoluções 

tecnológicas de mercado, o Poder Concedente adequará às especificações. Da mesma forma, serão 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 56 

adequadas as especificações com a inclusão de veículos de maior capacidade caso, durante o período de 

concessão, seja observada uma demanda de transporte que justifique e suporte a adoção de veículos 

maiores. 

3.3.4.2 Dimensionamento e disponibilidade dos veículos 
Para o processo licitatório, na Qualificação Técnica, deverá ser apresentado compromisso formal de 

disponibilização da frota, em número suficiente para atender à demanda máxima de passageiros das linhas 

do sistema, mais a frota reserva, cuja quantidade deverá ser, de no máximo 20% (vinte por cento) e no 

mínimo de 10% (dez por cento) da frota operacional, considerando as especificações do item 3.3.4do 

Anexo II - Projeto Básico e do Anexo II.5 – Especificação da Frota, para início dos serviços, no prazo de até 

90 (noventa) dias contados da ordem de serviço após a assinatura do contrato, conforme já definido no 

item 2.3 do Anexo II - Projeto Básico. 

Também deverá ser apresentado, na Qualificação Técnica, o Plano Anual de Renovação da Frota a ser 

realizado pela Licitante, durante a Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de 

São Lourenço, no formato apresentado no item 4 do Anexo II.12 – Estudo Econômico Financeiro. 

A frota a ser disponibilizada para uso exclusivo durante a Concessão deverá ser composta de veículos em 

número suficiente para atender à demanda máxima de passageiros das linhas do sistema, mais a frota 

reserva, cuja quantidade deverá ser, de no máximo 20% (vinte e cinco por cento) e no mínimo de 10% (dez 

por cento) da frota operacional. 

A Concessionária deverá manter os veículos da operação em perfeito estado de funcionamento, segurança 

e conforto, em conformidade com instruções definidas em ato normativo específico. 

Todos os veículos da frota inicial da operação somente poderão operar, após comprovadamente terem 

condições operacionais de tráfego, sem acusar qualquer normalidade em teste de funcionamento feito na 

garagem, bem como após terem sido convenientemente limpos e higienizados. 

3.3.4.3 Características Específicas – Idades Máximas 

A idade máxima admitida para cada veículo durante a vigência do Contrato, não poderá ultrapassar 12 

(doze) anos para as classes Miniônibus (desde que autorizado pelo Órgão Gestor), Midiônibus e Ônibus 

Básico e a idade média máxima da frota não deverá ser maior que 08 (oito) anos para a frota vinculada à 

Concessão. 

A idade individual do veículo e a idade média da frota serão calculadas tomando como base a data de 

fabricação do veículo disposto no certificado de registro veicular. 

Para o início do contrato, é requerida que a idade média da frota seja igual a no máximo a 8 (oito) anos, 

podendo ser mais nova, caso a Concessionária opte para tal decisão. A idade média inicial de 8 anos foi 

escolhida segundo critérios legais, além de modicidade tarifária, conforto e segurança dos usuários. Desta 

forma, ao longo do contrato, a concessionária será remunerada considerando uma frota de idade média de 

8 (oito) anos, mesmo que a idade média da frota real seja inferior a este valor. 
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A comprovação da idade dos veículos propostos se fará no ato da Assinatura do Contrato de Concessão, 

mediante a apresentação obrigatória dos respectivos certificados de vinculação ao serviço emitido pelo 

Órgão Gestor, acompanhado de: 

a) Cópia do registro de Licenciamento do veículo; 

b) Laudo de Vistoria Veicular, em conformidade com o INMETRO. 

3.3.4.4 Substituição da frota 
A substituição dos veículos da frota deverá ser efetuada sempre que atingirem o limite máximo de uso, ou em 

razão de fatos ou condições que comprometa a segurança, a aparência ou o conforto oferecido pelo veículo. 

Esta substituição deverá ocorrer em conformidade com os prazos definidos no Edital e com o Plano de 

Renovação de Frota disposto na Qualificação Técnica apresentada pela Concessionária, não sendo admitida 

a entrada de veículos no sistema com idade superior a 5 (cinco) anos, exceto no primeiro ano da concessão, 

no qual será permitida a entrada de veículos com até 8 (oito) anos de fabricação. 

Em caso de renovação do contrato, deverá ser apresentada novo Plano de Renovação da Frota e respectiva 

Proposta Financeira da Concessionária, considerando os mesmos parâmetros inicialmente definidos. 

3.3.4.5 Caderno de Frota 
Durante todo o Prazo de Concessão, deverá ser mantido atualizado o Caderno de Frota, segundo as 

especificações contidas no Anexo II.5 - Especificação da Frota, que apresenta as especificações técnicas e 

operacionais a serem consideradas na composição, substituição e ampliação da mesma. 

3.4 Instalações, Máquinas e Equipamentos 

A Garagem deverá ser própria e dispor de instalações comerciais, administrativas e de serviços. Inclui-se 

como serviços as áreas destinadas à manutenção, abastecimento, pátio de manobras e pátio de 

estacionamento de frota, devendo-se ser atendidas as especificações apresentadas no Anexo II. 4 - 

Especificação de Instalações. 

3.4.1 Instalações 

A Concessionária deverá dispor de toda estrutura necessária, tais como: 

a) Instalações Comerciais: a Concessionária deverá manter escritório comercial, equipado e em 

condições de atendimento ao usuário, na área central do município. 

b) Edificação Administrativa: a Concessionária deverá manter escritório administrativo junto à 

Garagem, equipado e em condições de atendimento, inclusive a usuários, fornecedores, pessoal 

contratado, colaboradores e fiscalização, abrangendo ainda os serviços de pessoal, estatística, 

financeiro, arrecadação, zeladoria, tráfego, treinamento, dentre outros que sejam necessários. 

• A Garagem deverá dispor de área coberta com instalações para os serviços administrativos 

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

5,0 m2 por veículo. 

c) Edificação para o Funcionamento dos Serviços de Manutenção: a Concessionária deverá manter 

instalação e equipamentos adequados para a manutenção preventiva e corretiva, abastecimento e 

lavação dos veículos da frota vinculada, sendo que as instalações de garagem no que se refere à 

oficina deverão abranger: 
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• Almoxarifado; 

• Borracharia; 

• Lubrificação; 

• Posto de Lavação; 

• Posto de Abastecimento; 

• Oficina de manutenção preventiva e corretiva; 

• Pátio de Estacionamento da Frota de Veículos. 

Todas as instalações necessárias que compõem a garagem, excetuando as instalações comerciais, quando 

for o caso, deverão estar num mesmo local. 

3.4.2 Dimensões e instalações gerais 

A área do terreno deve atender satisfatoriamente às necessidades da operação, manutenção e guarda dos 

veículos, considerando-se um padrão de 72 m² (setenta e dois metros quadrados) por veículo da frota total 

(operacional e reserva), independente do seu tipo. 

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

poderá ser em terra, devendo ser pavimentado em asfalto, concreto, piso de blocos articulados ou 

paralelepípedo. De forma provisória, durante um prazo de até 12 meses, poderá ser utilizado piso em brita. 

3.4.3 Especificações Mínimas 

A Garagem deverá dispor de área coberta, respeitados os limites mínimos estabelecidos no Quadro 4. No 

caso de garagem já existente segue a mesma regra. 

Tabela 2: Parâmetros e Requisitos Mínimos 

Variável Especificação Parâmetros Und. 
Referência em 

Veículos 
Requisitos 
Mínimos 

Und. 

Mt Terreno de Garagem com área total mínima. 72,0 m²/veíc 14 1.008 m² 

Me 
Área mínima de garagem destinada para estacionamento 
de ônibus 

54,0 m²/veíc 14 756 m² 

Mm 

Área mínima coberta – destinada aos setores de 
manutenção: oficinas (elétrica, mecânica), funilaria e 
pintura almoxarifado, lubrificação e lavação de peças e 
chassi, borracharia e área de inspeção de frota. 

8 m²/veíc 14 112 m² 

Rm Rampas de Manutenção 1 
und./ca da 

10 veíc. 
14 2 und. 

Md 
Área mínima - destinada ao posto de abastecimento, 
lubrificação, troca de óleo e depósito. 

5 m²/veíc 14 70 m² 

Ba 
Bombas de Abastecimento de Óleo Diesel com 
tratamento de efluentes. 

1 und. 14 1 und. 

Ma Área mínima para prédio administrativo. 5,0 m²/veíc 14 70 m² 

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

1 und. 14 1 und. 

 Pátio Iluminado. 74,5 m²/veíc 14 756 m² 

 
Pátio Revestido com Pedra Brita ou Asfalto CBUQ, 
Lajota, Concreto ou Paralelepípedo. 

74,5 m²/veíc 14 756 m² 

Rc 
Reservatório de Abastecimento de Óleo Diesel 
suficiente para manter um estoque de 7 dias de 
operação do sistema. 

700 L/veíc/ 7 Dias 11 7.700 L 

As instalações da Garagem deverão atender aos requisitos construtivos, bem como de uso ocupação do 

solo estabelecido na legislação municipal. No ato da Assinatura do Contrato, a Concessionária deverá 

apresentar, no caso de a mesma não dispor de Garagem, o projeto de construção ou adequação das 

instalações da garagem com a devida ART, indicando a localização da mesma. 
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A partir desta data, a Concessionária terá 12 (doze) meses para a conclusão dos serviços, de tal forma a 

deixá-la em condições de operação. Neste período máximo de 12 (doze) meses, a Concessionária poderá 

optar pelo aluguel de garagem incluindo prédio, instalações e equipamentos, para os fins da execução dos 

serviços objeto da presente Licitação. 

Durante a construção ou adequação das instalações da garagem, a Concessionária deverá tomar as 

medidas cabíveis para que os usuários não sofram nenhum tipo de prejuízo com a falta da garagem, assim 

como, não poderá deixar os ônibus, fora do horário de operação, estacionados nas vias públicas. 

3.5 Pontos de Embarque e Desembarque 

3.5.1 Conceituação 

Os locais (pontos) de embarque e desembarque de passageiros de ônibus localizados nos passeios públicos 

são denominados genericamente de Pontos de Embarque e Desembarque (PED). 

3.5.2 Direitos e Obrigações 

3.5.2.1 Direitos do Poder Concedente 

1) Utilizar o espaço destinado à publicidade da forma que melhor lhe convier a fim de cobrir os custos de 

manutenção, nos temos do item 4.6.6 – Publicidade. 

2) Definir as normas para instalação dos abrigos e indicar sua localização de acordo com a demanda de 

usuários para efeito de implantação dos abrigos. 

3) Realocar os abrigos sempre que necessário. 

3.5.2.2 Obrigações da Concessionária 

1) Responsabilizar-se pela identificação e sinalização dos pontos de Embarque e Desembarque e dos 

pontos de Embarque e Desembarque dotados de abrigo já disponível. 

2) Não instalar qualquer abrigo sem a prévia autorização. 

3.5.2.3 Obrigações do Poder Concedente 

1) Preparar o local para implantação dos abrigos;  

2) Implantar novos abrigos em pontos de Embarque e Desembarque; 

3) Realizar a manutenção e a relocação dos abrigos, quando necessário. 

A implantação e a manutenção de abrigos poderão ser delegadas a Concessionária, preservado o equilíbrio 

econômico e financeiro da Concessão. 

3.5.3 Identificação de Pontos de Embarque e Desembarque 

3.5.3.1 Instalações e Equipamentos 

A identificação de cada ponto de parada é obrigatória e deve ser feita de conformidade com os padrões 

aqui estabelecidos, podendo ser utilizado postes da rede de energia elétrica ou da rede de telefonia. Cada 
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ponto de parada deverá contar com a identificação correspondente e sua respectiva numeração. Os pontos 

de Embarque e Desembarque dotados de abrigo também deverão ser sinalizados e identificados. 

3.5.3.2 Padrão de Sinalização 

Para evitar que outros tipos de veículos estacionem em frente ou junto dos pontos de Embarque e 

Desembarque, prejudicando a operação do transporte coletivo, é recomendável que os locais de ponto de 

parada sejam adequadamente sinalizados, com placas verticais e marcas no pavimento. 

3.6 Programação Operacional 

A Programação da Operação de cada linha do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São 

Lourenço, considerado indispensável para o gerenciamento, execução e controle dos serviços de transporte 

público coletivo urbano, compreende a Matriz de Programação da Operação, a Tabela de Serviço de cada 

veículo da frota operacional para os dias úteis, sábados, domingos/feriados, juntamente com a Tabela de Escala 

de Serviço dos operadores (motoristas, cobradores e demais funções de apoio operacional). 

A Matriz de Programa da Operação deverá ser apresentada com base na escala de serviço dos operadores, bem 

como na escala de serviço dos veículos, em conformidade com o modelo de Matriz apresentado na Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 - Matriz de Programação da Operação 

Ordem Código da Linha Denominação da Linha Quantidade de 
veículos por Tipo 

Quantidade de Operadores 
Motoristas Cobradores 

01      
02      

A Tabela de Serviço de cada veículo da frota operacional deverá conter: 

1) Dia da semana; 

2) Identificação da tabela de serviço; 

3) Linha; 

4) Número de ordem da escala; 

5) Hora de saída da garagem ou local de estacionamento prolongado; 

6) Hora de início de viagem; 

7) Horário de término da viagem; 

8) Local de Saída ou Chegada (Itinerário, Terminal, Garagem ou Local de estacionamento prolongado); 

9) Intervalos de descanso da tripulação; 

10) Horário de rendição ou horário de recolhida à garagem ou local de estacionamento prolongado. 

A Escala de Serviço de cada tripulação (motorista, cobrador (quando houver)) deverá conter: 

1) Dia da Semana; 

2) Identificação da Escala; 

3) Número da linha; 

4) Identificação da linha; 

5) Número do carro; 

6) Horário de início da jornada ou ponto de rendição; 

7) Horário de início das viagens; 
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8) Horário de término das viagens; 

9) Intervalo de Descanso; 

10) Término da Jornada. 

Na elaboração da programação da operação deverão ser observados os horários de viagem definidos no 

Projeto Básico. Os critérios e procedimentos para dimensionamento operacional constam no Anexo II.6 – 

Critérios e Parâmetros para Dimensionamento Operacional. 
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4 MODELO FUNCIONAL 

4.1 Conceito 

O Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço, dado a sua característica de 

serviço essencial, é um serviço público regulado em lei e regulamentado pelo Poder Concedente, vinculado 

aos princípios constitucionais da universalidade, do monopólio do Estado sobre a prestação dos serviços 

públicos, da modicidade tarifária e do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão entre 

outros que regem as relações entre a Concessionária e o Poder Concedente. 

Desse modo, considerando a necessidade de maximizar o uso dos recursos visando a redução de custos 

operacionais, dado que o foco é a modicidade tarifária e a qualidade dos serviços prestados, em face ao 

aumento de custos, principalmente de custos fixos, assim como da necessidade de se assegurar a 

uniformidade no uso dos recursos, na qualidade dos serviços a serem prestados e na minimização da 

quilometragem improdutiva, fatos que encarecem o preço da tarifa, para todos os fins do presente Projeto 

Básico, o sistema será exclusivo, único e indivisível. 

Apesar não ser prevista inicialmente nenhuma linha com características rurais, poderão ser criadas linhas 

tanto rurais, quanto urbanas ao longo do período da concessão, desde que autorizada pelo Órgão Gestor 

do STPC. Os custos e receitas advindas das novas linhas deverão ser incorporados nos cálculos tarifários 

posteriores. 

Cumprindo com o que estabelece a legislação vigente, a viabilização e a manutenção de todos os 

atendimentos atuais, implica na licitação de lote único de linhas, abrangendo toda a área do Município de 

São Lourenço. 

Esta composição por ser constituída de linhas de maior e de menor demanda, minimiza os riscos da 

ocorrência de licitação deserta e consequente paralisação dos serviços, assim como evita disparidades no 

equilíbrio da relação oferta e demanda, na qualidade dos serviços prestados e os custos decorrentes do 

entrelaçamento econômico, fato decorrente quando da existência de mais de uma empresa operando 

numa mesma área. 

Na concepção do modelo funcional proposto para o início de operação, foi realizada uma reestruturação do 

sistema com a diminuição dos tempos de viagens, implantação de integração física, horária e tarifária, além 

da readequação da oferta à demanda existente. 

A oferta de serviços traduzida em termos de horários de viagens, período de operação, número de lugares 

ofertados, linhas e abrangência de itinerários demonstram que a capacidade instalada é suficiente para o 

atendimento da demanda manifesta registrada atualmente no sistema. 

Tabela 2 - Serviço Regular Convencional 

Descrição Quantidade 

Frota Operacional 11 

Frota Reserva 3 
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Tabela 3 - Número de Linhas por Dia de Operação 

Dia Útil 11 

Sábado 11 

Domingo 11 

Empresas 01 

Oferta de Viagem em Dia Útil 239 viagens 

Número de Viagens do Sistema – Média 
Mensal 

6.766 viagens 

 

4.2 Frota Mínima Necessária 

O número inicial de veículos previsto para a execução do Serviço de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros do Município de São Lourenço, no Serviço Urbano é de 14 (quatorze) veículos, incluindo os 

veículos destinados para reserva técnica. 

A composição inicial deverá atender a seguinte distribuição para o Serviço Regular: 

Tabela 3: Quantidade de Veículos do Serviço  

Classe de Ônibus Serviço Urbano 

Miniônibus / Midiônibus / Ônibus 
Básico 

14 

Total 14 

A frota vinculada ao Serviço Regular Convencional deverá possuir dispositivos de acessibilidade, de acordo 

com o previsto na Legislação Federal. Para o caso de novos veículos que vierem a ser vinculada a frota, o 

mesmo deverá vir acoplado ao veículo. Ressalta-se que todo o dimensionamento financeiro do sistema foi 

baseado no veículo da classe midiônibus. No entanto, é permitida a utilização de ônibus básicos (maiores 

que os midiônibus). 

Após o início e consolidação da operação do STPC, a Concessionária poderá requerer a utilização de 

veículos do tipo miniônibus, desde que seja realizado um estudo técnico que comprove a viabilidade de 

utilização deste tipo de veículo sem prejudicar o nível de qualidade e conforto do sistema. Tal estudo 

técnico deve ser analisado e validado pelo Órgão Gestor do STPC do Município de São Lourenço. 

Para o início do contrato, é requerida que a idade média da frota seja igual a no máximo a 8 (oito) anos, 

podendo ser mais nova, caso a Concessionária opte para tal decisão. A idade média inicial de 8 anos foi 

escolhida segundo critérios de modicidade tarifária, conforto e segurança dos usuários. Desta forma, ao 

longo do contrato, a concessionária será remunerada considerando uma frota de idade média de 8 (oito) 

anos, mesmo que a idade média da frota real seja inferior a este valor. 

Em face ao número de veículos da frota vinculada, a quantidade de veículos utilitários de apoio 

operacional, decorre da necessidade de se dispor de equipamentos auxiliares para execução das ações 

operacionais do tráfego, assim como de sua fiscalização e acompanhamento em campo, além de apoiar os 

trabalhos da manutenção e da administração. Portanto, admite-se o uso de no máximo 01 (um) veículo. 

Este número poderá ser aumentado, desde que previamente aprovado pela Concedente. 
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4.3 Caracterização da Rede Proposta 

4.3.1 Linhas Propostas 

O Sistema de Transporte Público Coletivo de São Lourenço proposto será composto pelas 11 linhas, como 

descrito na tabela a seguir. 

Tabela 4: Linhas de transporte coletivo de São Lourenço 

Código Nome 
Extensão – ida e 

volta (km) 
Tipo Veículo 

01 São Lourenço x Centro 7,47 Urbana Midiônibus 

02 Carioca x Centro 6,44 Urbana Midiônibus 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Centro 7,84 Urbana Midiônibus 

04 Cohab x Centro 8,28 Urbana Midiônibus 

05 João de Deus x Centro 6,82 Urbana Midiônibus 

06 Rodoviária x Centro 6,76 Urbana Midiônibus 

07 Vila Nova x Centro 6,40 Urbana Midiônibus 

08 Sonda x Centro 6,84 Urbana Midiônibus 

09 Santa Mônica x Centro 6,46 Urbana Midiônibus 

10 Nossa Senhora de Fátima x Palmela 11,90 Urbana Midiônibus 

11 Silvestre Ferraz x Ramon - via Centro 17,86 Urbana Midiônibus 

 

É proposto que o sistema conte com uma frota total de 14 veículos do tipo midiônibus, a fim de atender 

satisfatoriamente a população. Ressalta-se novamente que todo o dimensionamento financeiro do sistema 

foi baseado no veículo da classe midiônibus. A possibilidade de utilização de veículos do tipo básico ou 

miniônibus estão detalhadas no item 3.3.4 deste documento. 

Ao longo da Concessão do STPC, há a possibilidade de criação, alteração ou supressão de linhas e 

atendimentos, desde que embasadas em um estudo contendo que justifique a necessidade de tal alteração 

e o impacto financeiro no contrato decorrente desta alteração. Ressalta-se que qualquer alteração 

necessita da autorização do Órgão Gestor do sistema.  

A Figura 1 apresenta a rede proposta para o STPC de São Lourenço. O detalhamento físico da Rede 

Proposta do STPC de São Lourenço, com a ilustração de todas as linhas individualizadas com suas 

respectivas descrições de itinerário, quilometragem e pontos de embarque e desembarque de passageiros 

estão apresentados no Anexo 3 – Detalhamento Físico da Rede Proposta, deste documento. 
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Figura 1: Rede Proposta 
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4.3.1 Cobertura do serviço proposto 

A Figura 2 apresenta as coberturas das linhas urbanas na rede futura, com a distância de um raio de 300 

metros de abrangência de atendimento à demanda dos Pontos de Embarque de Desembarque propostos 

para o sistema de transporte coletivo de São Lourenço. 

 
Figura 2: Cobertura da Rede Proposta – Linhas Urbanas 

Comparando a Situação Atual (Anexo II.2 – Caracterização do Sistema Atual) com a situação proposta, tem-

se a manutenção da cobertura da rede de transporte. Desta forma, quase a totalidade da área urbana de 

São Lourenço é coberta pela rede. 
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Por se tratar de uma reestruturação das linhas de atendimento da população, com a implantação da 

integração e sem alteração significativa das vias em que passam os ônibus, a situação futura iniciará sendo 

similar àquela atualmente observada podendo ser constantemente ajustada para que melhore o 

desempenho operacional do sistema e, complementarmente, as condições de fluidez e segurança ao longo 

dos seus itinerários. 

4.4 Dados Operacionais 

4.4.1 Percurso Programado 

Considerando o Sistema Proposto como um todo, é prevista, em média, a realização de 6.766 viagens por 

mês. Nesta análise, foi considerado que a viagem corresponde a uma ida e uma volta da linha. A Tabela 5 

apresenta o número de viagens programadas para cada linha por tipo de dia. Foi calculado também o 

número de viagens totais em um mês padrão, composto com 22 dias úteis, 4 sábados e 4 domingos, 

totalizando 30 dias. 

Tabela 5: Viagens programadas – Sistema Proposto 

Linha Nome Dia útil Sábado Domingo Mensal 

01 São Lourenço x Centro 27 19 17 738 

02 Carioca x Centro 26 19 17 716 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Centro 26 19 17 716 

04 Cohab x Centro 16 17 14 476 

05 João de Deus x Centro 20 18 14 568 

06 Rodoviária x Centro 27 25 21 778 

07 Vila Nova x Centro 27 25 17 762 

08 Sonda x Centro 24 19 17 672 

09 Santa Mônica x Centro 25 19 17 694 

10 Nossa Senhora de Fátima x Palmela 17 12 11 466 

11 Silvestre Ferraz x Ramon - via Centro 14 12 11 400 

Total 249 204 173 6.986 

A Tabela 7 apresenta o número de viagens realizadas diariamente por faixa horária. Tais faixas horárias são 

apresentadas na tabela a seguir (Tabela 6). 

Tabela 6: Faixas horárias 

Período Início Fim 

Madrugada MAD 00:00 05:00 

Hora Pico Manhã HPM 05:00 09:00 

Entre Pico Manhã EPM 09:00 11:00 

Hora Pico Almoço HPA 11:00 14:00 

Entre Pico Tarde EPT 14:00 16:00 

Hora Pico Tarde HPT 16:00 20:00 

Noturno NOT 20:00 00:00 
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Tabela 7: Número de viagens por faixa horária – Sistema Proposto 

Faixa Horária Dia Útil Sábado Domingo Mensal 

HPM 54 46 32 1.500 

EPM 28 27 20 804 

HPA 47 37 30 1.302 

EPT 24 23 19 696 

HPT 66 44 49 1.824 

NOT 30 27 23 860 

Total Geral 249 204 173 6.986 

 

Em relação à distância percorrida, calculou-se a distância média diária percorrida por faixas horárias. A 

Tabela 8 apresenta estes resultados. 

Tabela 8: Quilometragem percorrida – Sistema Proposto 

Linha Nome 
Km 

produtiva 
Dia 
útil 

Sábado Domingo Mensal 

01 São Lourenço x Centro 7,47 202 142 127 5.513 

02 Carioca x Centro 6,44 167 122 109 4.611 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Centro 7,84 204 149 133 5.613 

04 Cohab x Centro 8,28 132 141 116 3.941 

05 João de Deus x Centro 6,82 136 123 95 3.874 

06 Rodoviária x Centro 6,76 183 169 142 5.259 

07 Vila Nova x Centro 6,40 173 160 109 4.877 

08 Sonda x Centro 6,84 164 130 116 4.596 

09 Santa Mônica x Centro 6,46 162 123 110 4.483 

10 Nossa Senhora de Fátima x Palmela 11,90 202 143 131 5.545 

11 Silvestre Ferraz x Ramon - via Centro 17,86 250 214 196 7.144 

Total Geral - 1.975 1.616 1.385 55.458 

 

Observa-se que ao longo de um mês, os veículos do sistema percorrerão, em média, pouco mais de 55 mil 

quilômetros. E, dado que a frota operacional do sistema é de 11 veículos operacionais, o percurso médio 

mensal por veículo será igual de cerca de 5.000 km. Considerando ainda um período de doze meses, tem-se 

um percurso médio anual de cerca de 60 mil quilômetros para cada veículo. Vale ressaltar que a extensão 

média das viagens, considerando a ida e a volta, é de 8,46 km. Ressalta-se que foi considerado um mês 

padrão, com 22 dias úteis, 4 sábados e 4 domingos. 

4.4.2 Quilometragem Improdutiva 

A quilometragem improdutiva (morta/ociosa) máxima admissível no sistema é de 4% (quatro por cento). 

Neste caso, a quilometragem improdutiva mensal prevista é igual a 2.218 km. Desta forma, a 

quilometragem total do sistema proposta é igual a 57.676 km. Esta quilometragem improdutiva deve ser a 

menor possível, reduzindo o impacto sobre o custo a ser pago pelo usuário. 
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4.4.3 Demanda/Passageiros Transportados 

O Sistema Proposto foi fundamentado na demanda atual do sistema, ou seja, foi elaborado para atender de 

maneira otimizada a demanda existente atualmente no município. A demanda prevista para o STPC pode 

ser categorizada em demanda pagante consolidada, gratuidades e demanda incorporada. A demanda 

pagante consolidada e a gratuidade consistem na demanda já transportada pelo atual sistema de 

transporte coletivo, seja ela pagante ou com gratuita. Já a demanda incorporada consiste na demanda que 

não está presente atualmente no sistema, porém será incorporada ao STPC na nova Concessão. 

4.4.3.1 Demanda Pagante Consolidada 

Para estimativa da demanda prevista para o sistema, foram utilizados os dados do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica da operadora do serviço da Concessão com contrato em vigor até o mês de agosto de 2019 e 

prorrogado até o fim do mês de outubro. Considerou-se, para os cálculos, os dados dos meses de janeiro a 

setembro de 2019 - meses em que o novo sistema de bilhetagem eletrônica da concessionária já se 

encontrava plenamente implantado e consolidado, após período de transição realizada durante o ano de 

2018. 

Ressalta-se que a Prefeitura Municipal não contava, na época da elaboração do Projeto Básico, de 

informações consolidadas sobre a demanda transportada pelo sistema municipal ao longo dos anos da 

concessão. Assim sendo, foi necessário avaliar dados disponibilizados pela Concessionária que opera o 

sistema (Circular São Lourenço). 

Apesar da Concessionária contar com sistema de bilhetagem eletrônica a alguns anos, houve uma transição 

de sistemas ao longo do ano de 2018 e finalizou na virada de 2018 para 2019. Por conta dessa transição, a 

série histórica de passageiros transportados ficou prejudicada, uma vez que, segundo o responsável pelo 

Sistema de Bilhetagem da Concessionária, ocorreram testes e treinamentos para motoristas e cobradores 

nos validadores ao longo de todo o período, o que acarretou um acréscimo no número de passageiros 

transportados não condizente com a realidade. 

Por conta de todos estes fatos, para não correr riscos de superdimensionar a demanda transportada, foram 

considerados os dados de bilhetagem eletrônica dos meses de janeiro a setembro de 2019 (meses que a 

transição entre os sistemas já estava finalizada), conforme já mencionado anteriormente. 

Para avaliar a sazonalidade do sistema ao longo dos anos, foram analisadas fichas de “Controle de 

Abastecimento” disponibilizadas pela Concessionária que opera o sistema. O período analisado foi entre os 

meses de janeiro a dezembro de 2018. Estas fichas de “Controle de Abastecimento” contam com informações 

diárias de número da roleta e quilometragem registrada no hodômetro por veículo do sistema. 

Com estas informações, analisou-se a sazonalidade da demanda ao longo dos meses do ano. Desta forma, 

foi possível anualizar a demanda mensal medida nos meses de janeiro setembro de 2019 e obter a média 

anual (para 12 meses) de passageiros transportados mensalmente. 
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A Figura 3 apresenta o comportamento da demanda ao longo dos meses do ano, sendo que o número 0% 

representa a média anual. Desta forma, valores maiores que 0% representam valores acima da média e 

valores inferiores a 0% representam valores de demanda inferiores à média anual. 

 
Figura 3: Sazonalidade da demanda transportada 

Diante disso, conforme apresentado na Figura 3, observa-se que, por exemplo, a demanda transportada do 

mês de fevereiro de 2018 foi 4,2% menor que a média mensal e a do mês de agosto de 2018 foi 2,8% 

maior. Considerando o período de janeiro a setembro, tem-se que a média mensal corresponde a 98,34% 

da média anual. Este percentual foi aplicado na definição da média mensal anual obtida por meio dos 

dados de bilhetagem eletrônica dos meses de janeiro a setembro de 2019, ou seja, os valores médios 

obtidos para estes dois meses foram divididos por 98,34%. 

Desta forma, a partir dos dados de demanda de janeiro a setembro de 2019 e aplicando a taxa de 

sazonalidade anual, foi possível estabelecer a demanda média mensal do período e por tipo de passageiro 

para cada linha, conforme apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9: Demanda atual das linhas do sistema 

Tipo de passageiro Valor  

Passageiros pagantes 94.098 

Gratuidades 76.111 

Estudantes 2.051 

Total Transportado 170.209 

Portanto, a demanda pagante do sistema proposto será igual a 94.098 passageiros por mês e o número de 

passageiros com gratuidades será igual a 76.111. Já o valor de estudantes transportados será apresentado 

no item 4.4.3.3 – Demanda Incorporada – Estudantes deste Anexo II.0. 

É importante ressaltar que este Projeto Básico adotou uma premissa que a demanda de passageiros 

transportados não irá diminuir ao longo do período de contrato a exemplo do que vem acontecendo nos 
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últimos anos na maior parte dos sistemas de transporte coletivo nas cidades brasileiras. Desta forma, foi 

considerado que a demanda se manterá constante ao longo do contrato de Concessão. 

No entanto, apesar desta premissa de demanda constante, caso seja constatada uma variação para mais ou 

para menos na demanda, esta variação, conforme já previsto e detalhado neste edital, será considerada no 

reajuste tarifário, seja no reajuste realizado no mês de aniversário de contrato, seja em um reajuste 

extraordinário. O item 4.6 deste documento apresenta detalhadamente a política de reajuste tarifário do 

Contrato de Concessão. 

No item a seguir será abordada a questão da gratuidade do sistema mais detalhadamente. 

4.4.3.2 Gratuidades 

As principias classes de gratuidade prevista para o STPC proposto para o município de São Lourenço são as seguintes: 

• Idosos: pessoas acima de 60 anos não pagam passagem; 

• Deficientes e acompanhantes: Pessoa portadora de deficiência física comprovada carência 

financeira e desde que cadastrada no órgão competente, com direito à um acompanhante (quando 

necessário) não pagam passagem; 

• Crianças até a data do seu 5º (quinto) aniversário: desde que não ocupe assento isoladamente; 

• Fiscal do Concedente: possuem gratuidade desde que em serviço e devidamente credenciado. 

Por mês, é estimada uma demanda de 76.111 passageiros com gratuidade no sistema, conforme 

apresentado anteriormente na Tabela 9. Como já explicado no item anterior, devido ao fato da empresa 

atual ter realizado uma transição de sistemas em 2018, não foi possível obter um histórico de passageiros 

gratuitos e verificar se o número está aumentando ou diminuindo. 

No entanto, o STPC proposto de São Lourenço foi dimensionado para transportar confortavelmente tanto a 

demanda de passageiros pagantes, quanto a demanda de gratuitos. Desta forma, caso a demanda real de 

passageiros gratuitos medida após o início da operação do no sistema seja pouco maior que a medida, o 

sistema comportará sem maiores problemas. 

A partir dos dados da Tabela 9 percebe-se que o percentual de passageiros gratuitos frente ao número de 

passageiros totais é cerca de 45%. Este número elevado é ocasionado, principalmente, pela concessão de 

gratuidades para pessoas com idade entre 60 e 64 anos. Como a atual concessionária conta com uma 

diferenciação de classes dos cartões utilizados por pessoas de 60 a 64 anos e para os idosos acima de 65 

anos e, durante visita técnica, a mesma informou os quantitativos de gratuidades por classe ao longo do 

período de fevereiro a abril de 2019, foi possível consolidar as informações da Tabela 10, que apresenta o 

percentual de participação de cada categoria nas gratuidades do sistema. 
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Tabela 10: Gratuidades de idosos no sistema 

Tipo de passageiro Participação Total mensal 

Pessoas entre 60 a 64 anos 33,01% 25.124 

Idosos (com idade superior a 65 anos) 66,10% 50.309 

Funcionários 0,85% 647 

Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) e Acompanhantes PNE 0,04% 30 

Total 100% 76.111 

Observa-se que 33% do total de gratuidades correspondem a usuários entre 60 e 64 anos que possuem 

gratuidade por conta da legislação municipal (Art. 205, §2º da Lei Orgânica Municipal).  

Caso a integralidade destes usuários pagasse a passagem, o número de passageiros equivalentes poderia 

aumentar cerca de 25%. Deste modo, a tarifa praticada poderia ser até 20% menor que a praticada com as 

gratuidades para pessoas entre 60 e 64 anos. No entanto, neste cenário, seria necessário que a Câmara 

Municipal aprove uma nova redação para o Art. 205 da Lei Orgânica Municipal. 

4.4.3.3 Demanda Incorporada – Estudantes 

Além dos passageiros já transportados no sistema atual, a Prefeitura Municipal prevê a compra de vales 

transporte para alunos do 6º ao 9º ano da rede de ensino pública do município. Os passes serão adquiridos 

pelo próprio Município e fornecido para os alunos. Desta forma, o número de estudantes transportados 

pelo sistema sofrerá um aumento em relação ao número observado atualmente. 

A Secretaria Municipal de Educação realizou um estudo que indicou que para o ano de 2020 haverá uma 

demanda de compra de passes para 300 alunos, o que corresponde a 600 passes por dia (ida e volta) e a 

120.000 passes por ano. Desta forma, por mês, serão fornecidos 10.000 passes.  

Deste modo, a média mensal de compras de passes no primeiro ano de contrato do novo STPC e para os 

anos subsequentes será igual a 10.000 passes para estudantes (meia tarifa) por mês.  

4.4.4 Integração Tarifária Temporal 

Como as linhas do sistema proposto possuirão características predominantemente radiais, ou seja, ligarão 

os bairros ao centro, há a necessidade da implementação da integração tarifária no sistema. Esta 

integração tarifária consiste na possibilidade de o usuário utilizar uma segunda linha mediante ao 

pagamento de apenas uma única tarifa, ou seja, a transferência de passageiros entre linhas é gratuita. 

Nesse contexto, a integração tarifária corresponde a uma complementação operacional por não existir no 

sistema proposto linhas com serviço direto de transporte entre bairros específicos, evitando penalizar 

parcialmente uma reduzida parcela dos passageiros que precisam realizar transferências e assegurando, 

assim, um regime de equidade no acesso às várias áreas da cidade, com a necessária otimização da rede de 

transporte. 
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A integração tarifária proposta será viabilizada pelo uso de um sistema de bilhetagem eletrônica, que 

permite que as transferências não fiquem restritas aos terminais fechados, podendo agora ocorrer em 

qualquer ponto de parada da rede de transporte, possibilitando uma flexibilidade aos passageiros. 

Para realização da integração tarifária, o usuário deverá possuir o cartão, que poderá ser recarregado pelo 

próprio usuário ou pelo empregador. 

Cada usuário poderá realizar a integração tarifária ao longo de um período de 1 hora após a primeira 

utilização e serão restritas apenas a integração tarifária com a mesma linha da primeira utilização. 

Para evitar uma queda da demanda por conta da integração e evitar que os usuários utilizem a integração 

tarifária para realizar o movimento de ida e volta ao destino pagando uma passagem, serão definidas 

regras de integração entre as linhas. Desta forma, para a efetivação da integração tarifária e o não 

pagamento da passagem do segundo deslocamento, a linha escolhida para o segundo deslocamento deve 

cumprir os requisitos listados a seguir: 

• A linha do segundo trecho não seja a mesma linha utilizada no primeiro trecho; 

• A linha do segundo trecho não atenda majoritariamente a mesma região da linha utilizada no 

primeiro trecho – linhas da mesma bacia. Assim sendo, não são passíveis de integração entre si, as 

seguintes linhas: 

o Linhas 02 e 11; 

o Linhas 04 e 05; 

o Linhas 07, 08 e 09; 

No item 2.4 do Anexo II-3 é apresentada a matriz de integração tarifária para as linhas do sistema. 

No período de transição entre os sistemas atual e o proposto no Projeto Básico, deverá ser garantida a 

possibilidade de integral e contínua utilização créditos eletrônicos existentes nos cartões de bilhetagem do 

sistema atual até eventual substituição, devendo ser respeitado uma validade mínima de 60 (sessenta) dias 

para utilização dos créditos adquiridos antes da nova concessão. Os créditos não utilizados neste prazo de 

90 dias, perderão o seu valor. Esta transição dos créditos eletrônicos deverá estar detalhada no Plano de 

Transição elaborado pela Concessionária, conforme definido no item 2.5 deste documento. 

4.4.5 Presença de Cobradores 

A presença de cobradores nos veículos de transporte público é importante para auxiliar o motorista no 

momento da cobrança da passagem e para resolução de pequenas outras questões ao longo do horário de 

trabalho. No entanto, a presença de cobradores em todas as linhas e em todos os horários dos ônibus 

onera significativamente os custos do sistema. 

Diante disso, é proposto que não seja obrigatória a presença de cobradores nos veículos do STPC de São 

Lourenço. 

Ressalta-se que, após o início das operações do sistema, caso perceba-se a necessidade de cobradores em 

determinadas linhas ou horários, a Concessionária poderá realocar os cobradores, desde que autorizado 
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pelo Órgão Gestor, uma vez que qualquer alteração no número de linhas com cobradores impacta 

diretamente no custo do sistema e, consequentemente, no valor da tarifa ao usuário. 

Em contrapartida, prevê-se que a Concessionária incentive a venda de cartões com créditos eletrônicos por 

meio de campanhas junto ao comércio e indústrias e via instalação de pontos de venda acessíveis à 

população, a fim de diminuir a taxa de pagamentos de passagens via dinheiros nos veículos. 

Portanto, com estas ações, o custo total do sistema reduzirá significativamente, quando comparado à 

situação anterior à nova concessão, possibilitando a modicidade da tarifa condizente com a realidade 

econômica dos cidadãos sem impactar significativamente a qualidade e segurança do serviço. 

4.4.6 Flexibilização Tarifária e Concessão de Descontos 

É previsto no STPC proposto para o município de São Lourenço a adoção de uma política de flexibilização 

tarifária e de concessão de descontos a fim de aumentar o número de passageiros transportados no 

sistema e fidelizá-los, além de aumentar o número de utilizadores dos cartões no sistema de São Lourenço. 

É prevista a concessão de um desconto de 5% para aquele usuários que realizarem carregamentos de 

créditos no cartão frequentemente. Para obtenção deste desconto de 5%, o usuário pessoa física ou 

jurídica deverá comprar, para cada cartão, no mínimo 40 passagens a cada 60 dias corridos. 

O desconto de 5% já está previsto no cálculo tarifário realizado para a nova concessão. Para a análise do 

efeito do impacto desta flexibilização sobre o calculo tarifário, tal desconto foi aplicado sobre 20% do total 

de pagantes do sistema. Este valor de 20% corresponde, aproximadamente, ao total de passagens que são 

pagas utilizando o cartão atualmente. 

A concessionária deverá apresentar no Plano de Transição uma proposta detalhada para implantação de 

uma política de concessão de descontos e este deverá ser aprovado pelo Órgão Gestor (conforme já 

definido no item 2.5 deste Projeto Básico). 

Além disso, a concessionária poderá propor também uma estratégia de flexibilização tarifária aos domingos 

e feriados. No entanto, deverá ser realizado um estudo para avaliação do impacto financeiro desta 

flexibilização no sistema. Tal plano também deverá ser aprovado pelo Órgão Gestor. 

4.4.7 Índice de Passageiros Equivalentes por Quilômetro – IPKe 

O IPKe é um dos principais índices de produtividade a ser avaliado é a relação entre o número de 

passageiros equivalentes transportados e a quilometragem realizada no sistema, uma vez que a tarifa é 

decorrente da aplicação deste indicador. 

Já o valor de passageiros equivalentes é calculado considerando o número de passageiros pagantes 

transportados que pagam a tarifa cheia e o número daqueles que pagam a tarifa com desconto de 5% 

(conforme apresentado no item 4.4.6 deste Anexo II.0). 

A partir dos dados de demanda equivalente e de quilometragem percorrida (produtiva + improdutiva) 

calculados anteriormente, é possível calcular o IPKe do sistema. Os resultados são apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11: IPKe do Sistema Proposto 

Indicadores Sistema Urbano 

(A) Passageiros Pagantes – tarifa cheia 75.278 

(B) Passageiros Pagantes – tarifa com desconto de 5% 18.820 

(C) Estudantes – meia tarifa 10.000 

(D) Gratuidades – pessoas entre 60 e 64 anos 25.124 

(E) Gratuidades – demais categorias  50.987 

(F) Passageiros Equivalentes – (A + 0,95 x B + 0,50 x C) 98.157 

(G) Produção Quilométrica/mês 57.676 

IPKe – (F / G) 1,702 

4.4.8 Indicadores Resumo 

A tabela seguinte apresenta os indicadores operacionais e econômicos esperados para os serviços quando o 

Sistema Proposto entrar em operação. A frota estimada para a rede proposta quando esta for implantada 

será de 16 veículos, já incluída a frota reserva. 

Tabela 12: Indicadores operacionais e econômicos – Sistema Proposto 

Indicadores Sistema Urbano 

Passageiros equivalentes/mês 98.157 

Produção Quilométrica/mês 57.676 

IPKe 1,720 

Frota Operacional 11 

Frota Reserva 3 

Custo Total com impostos – ver Anexo II.12 R$ 351.962,80 

Custo Médio por passageiro – ver Anexo II.12 R$ 3,552 
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4.5 Estrutura de Gestão 

Para que o novo contrato de concessão possa ser desenvolvido de forma devem ser realizadas as seguintes ações: 

a) Estruturação, por parte do Poder Concedente, do Órgão Gestor do Transporte, visando à 

implementação das novas atividades de planejamento, gestão, fiscalização e controle dos serviços; 

b) Apresentação, por parte da Concessionária, de um Plano de Transição do Sistema Atual para o 

sistema definido neste Projeto Básico, que deverá ser aprovado pelo Órgão Gestor, segundo 

especificações contidas no Anexo II.11; 

c) Publicação, por parte do Poder Concedente, de um novo regulamento de Transporte Coletivo, com 

base nas diretrizes do modelo de prestação dos serviços estabelecidos no novo contrato, em até 

180 dias após a emissão da ordem de serviço; 

d) Implantação, por parte da Concessionária, com a fiscalização do Poder Concedente, do Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica – SBE, segundo as especificações contidas no – Anexo II.8, que deverá ser 

replicado de forma independente e originária, permitindo o acesso de forma ampla, inviolada e 

irrestrita pelo Órgão Gestor; 

e) Implantação, pelo Órgão Gestor em conjunto com a Concessionária, de sistema de indicadores e 

metas para monitorar a qualidade do serviço prestado pela nova Concessionária; 

f) Implantação, por parte da Concessionária, de um Sistema de Controle Operacional (SCO), que 

deverá ser acessado de forma ampla e irrestrita pelo Órgão Gestor, segundo as especificações 

contidas no Anexo II.7; 

g) Implantação, por parte da Concessionária, com a fiscalização do Poder Concedente, do Sistema de 

Atendimento ao Passageiro – SAP, segundo as especificações contidas no Anexo II.7; 

h) Implantação, por parte da Concessionária, com a fiscalização do Poder Concedente, do Sistema de 

Apoio Operacional – SAO, segundo as especificações contidas no Anexo II.7; 

4.5.1 Sistema de Controle Operacional – SCO 

Entende-se por Sistema de Controle Operacional (SCO), o sistema de informações capaz de fornecer dados 

e auxiliar na complexa tarefa de gerenciar a rede de ônibus. O Sistema de Controle Operacional deverá: 

a) Processar as informações, adotando os procedimentos em vigor no Órgão Gestor do serviço, 

especialmente os descritos no Anexo II.9 Diretrizes para Encaminhamento de Informações; 

b) Manter interface com órgãos públicos, na busca de soluções conjuntas, pertinentes às ocorrências 

operacionais; 

c) Manter controle efetivo da distribuição da frota, registro de acidentes, incidentes, paralisações, 

adotando medidas operacionais voltadas à continuidade da operação; 

d) Manter registro das ocorrências operacionais, incluindo seus motivos, consequências e 

providências adotadas; 

e) Possuir equipamento de comunicação que permita a transmissão e recebimento de mensagens 

entre operadores, agentes responsáveis das linhas bem como as demais equipes de apoio 

operacional e de manutenção;  

f) Permitir o conhecimento permanente, de forma contínua ou discreta, da localização de cada 

veículo e o controle efetivo da frota em uso pela Concessionária (via rastreador / GPS), 

identificando motivos de atrasos, adiantamentos ou falhas por meio de recursos de comunicação 

online e em tempo real;  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 77 

g) Possibilitar a atuação imediata para a solução dos problemas que interfiram na operação regular do 

serviço de transporte coletivo urbano de passageiros; 

h) Contabilizar os acidentes, atrasos, cancelamentos e quaisquer outras ocorrências operacionais que 

possam interferir na operação das linhas, a fim de possibilitar estudos para suprir as deficiências; 

i) Armazenar dados históricos da operação diária para análises ‘off-line’ do comportamento da frota 

durante a operação, possibilitando a comparação da programação nas Ordens de Serviços 

Operacionais com a operação efetivamente realizada. 

j) Subsidiar o SAP – Sistema de Atendimento ao Passageiro no relacionamento com os Clientes, 

visando tratar uma possível reclamação, transformando-a em informação ao usuário; 

Este recurso aplica-se também na melhoria da produção em termos de desenho da rede, organização da 

programação, monitoramento das operações e gerenciamentos das informações, para a Concessionária 

(gestão de tráfego, operadores (motoristas), pessoal de apoio operacional), Poder Concedente e usuários. 

O sistema deverá permitir a geração de relatórios estatísticos e gerenciais solicitados pelo Órgão Gestor do 

serviço, dentre eles: 

• Horários das partidas programadas e realizadas, indicando se as mesmas ocorreram no horário 

programado, adiantadas ou atrasadas; 

• Velocidade do veículo por linha e faixa horária; 

• Linhas e veículos em circulação; 

• Partidas atrasadas e canceladas, descrevendo os motivos; 

• Estatísticas dos veículos que se envolveram em acidentes;  

• Estatísticas das falhas registradas por veículo e por linha. 

As especificações do Sistema de Controle Operacional são apresentados e detalhados no Anexo II.7 deste Edital. 

4.5.2 Sistema de Atendimento ao Passageiro – SAP 

O Sistema de Atendimento ao Passageiro – SAP possui como objetivo atender os passageiros do Serviço de 

Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço e a população em geral na prestação de 

informações, recepção de reclamações, críticas, elogios e sugestões, mediante um conjunto de soluções e 

meios a serem implantados e operados pela Concessionária. 

Caberá a Concessionária o desenvolvimento do projeto onde deverá demonstrar como realizará a implantação 

do SAP observando as diretrizes a seguir e as especificações contidas no Anexo II.7. O SAP compreende: 

a) Portal na Internet e aplicativo para smartphones e tablets (app) com a veiculação de informações 

permanentemente atualizadas sobre o serviço, incluindo opções de linhas e horários para o 

atendimento de deslocamentos entre origens e destinos pesquisados pelo usuário; 

a) Serviço de Atendimento via telefone - serviço tipo 0800 para informações e reclamações; 

b) Implantação de placas e painéis informativos sobre o serviço em pontos de maior movimentação 

de passageiro, além do uso dos meios eletrônicos de pagamento de passagens; 

c) A Concessionária deverá manter uma caixa de sugestões e formulário próprio para avaliação dos 

serviços nos locais destinados a prestação dos serviços e de intenso fluxo de usuários e 

consumidores, para opinião voluntária dos usuários do Sistema; 

d) A Concessionária deverá manter balcão de atendimento, cadastramento, comercialização e 

informações ao usuário na área central do município; 
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O projeto do Sistema de Atendimento ao Passageiro deverá ser aprovado pelo Poder Concedente, 

previamente à sua implantação. 

4.5.3 Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE 

A Bilhetagem Eletrônica será considerada na composição do Cálculo Tarifário e na Proposta Financeira, 

como investimento em 100% (cem por cento) da frota, ou seja, todos os veículos que forem apresentados 

na proposta deverão apresentar no momento da vistoria técnica a ser realizada pelo Poder Concedente, 

dispositivo validador embarcado. 

O Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço e o Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica de São Lourenço serão compostos pelo conjunto de equipamentos embarcados e fixos alocados 

nos veículos e nos pontos de operação do sistema, bem como aqueles que vierem a ser adquiridos com o 

objetivo de ampliação do serviço operado. A Bilhetagem Eletrônica é o dispositivo que controlará toda a 

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

A Bilhetagem Eletrônica é de responsabilidade integral da Concessionária e deverá estar pronta para o 

início dos serviços no primeiro dia de operação da nova Concessão. A concessionária deverá garantir que 

todos os créditos existentes nos cartões utilizados no sistema anterior sejam válidos no novo sistema, bem 

como os cartões que, se não forem válidos, devem ser substituídos sem causar transtorno aos usuários. Deve 

ser respeitada uma validade mínima de 60 (sessenta) dias para utilização dos créditos adquiridos antes da 

nova concessão. Os créditos não utilizados neste prazo de 90 dias, perderão o seu valor. 

A concessionária deverá apresentar no Plano de Transição o cronograma de mudança dos sistemas de 

bilhetagem eletrônica e a estratégia para substituição dos cartões e utilização dos créditos remanescentes, 

conforme apresentado no item 2.5. 

Caberá ao Poder Concedente, se necessário, o repasse de toda e qualquer informação técnica indispensável 

para a implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

Na implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, deverão ser disponibilizadas as seguintes facilidades: 

a) Implantação de uma loja, na área central, para comercialização da emissão e recarga de cartões; 

b) Implantação de processo de recarga de cartões a bordo dos veículos do sistema e pela internet; 

c) Instalação de recursos tecnológicos para controle e segurança dos créditos e identificação de 

usuários com benefício tarifário; 

d) Sistema de bloqueio do uso do cartão por solicitação de seu titular, em caso de roubo, furto, 

extravio ou perda. 

As especificações do sistema de bilhetagem eletrônica são apresentados e detalhados no Anexo II.8 deste 

Edital. 
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4.6 Aspectos Técnico-Financeiros 

4.6.1 Parâmetros Considerados 

Toda orçamentação tarifária e modelagem do fluxo de caixa, apresentados no Estudo Econômico 

Financeiro (Anexo II.12), foi estruturado baseado em: 

a) Quantitativos operacionais, totalizadas a partir da conformação física da rede proposta, 

considerando números de viagens realizadas e as extensões produtivas e improdutivas de cada 

uma das linhas apresentadas; 

b) Estimativas de demanda pagante, consolidadas a partir de informações recebidas pela atual 

concessionária complementadas e atualizadas por pesquisas e levantamentos realizados 

especificamente para a elaboração deste Projeto Básico; 

c) Informações operacionais (índice de passageiro por quilômetro, produção quilométrica mensal, 

número, tipo e idade dos veículos alocados na frota, dentre outras); 

d) Parâmetros de desempenho e consumo baseados em referenciais técnico-operacionais 

reconhecidamente apropriados (ANTP – Associação Nacional de Transporte Públicos); 

e) Valor de custo unitário de insumos (frota, pessoal, material rodante, combustíveis, lubrificantes, 

dentre outros),  

f) Taxas, impostos e contribuições fiscais e tributárias inerentes à atividade licitada. 

4.6.2 Dos Tipos de Tarifa 

O Anexo II.15 – Cadernos de Definições apresenta os conceitos relativos aos tipos de tarifa considerados 

neste Edital. Na estruturação do modelo econômico-financeiro, incluindo fluxo de caixa, são considerados 

os seguintes tipos de tarifa: 

a) TARIFA DE REFERÊNCIA: é a tarifa definida neste edital, como referência para a apresentação da 

prosposta de preço, calculada com base na remuneração necessária para manter o equilíbrio 

econômico-financeiro da operação considerando, inclusive, custos ou receitas externas ao sistema, 

com os reajustes cabíveis, quando for o caso. 

b) TARIFA DE REMUNERAÇÃO: é a tarifa apresentada pela Concessionária para a execução dos 

serviços correspondentes ao Edital de Licitação, considerando o desconto proposto em sua 

proposta de preço para a execução completa do Contrato de Concessão.  

c) TARIFA ou TARIFA PAGA ou TARIFA BÁSICA ou TARIFA PÚBLICA: é a tarifa ou preço da passagem 

pago pelo usuário, a ser fixada por ato do Poder Concedente, com base na Tarifa Técnica. 
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4.6.3 Cálculo da Tarifa de Referência 

Para a concessões anteriores a 2017, a principal referência técnica de metodologia para o cálculo da tarifa 

consistia no documento “Cálculo de Tarifas de Ônibus Urbanos: Instruções práticas atualizadas”. O Manual 

GEIPOT1, como ficou conhecido, consolidou e detalhou uma metodologia simples e de fácil utilização e foi 

adotado por grande parte dos municípios, que basearam os seus cálculos tarifários nesta metodologia 

simples e objetiva.  

No entanto, com todas as mudanças sofridas pelos sistemas de transporte nos últimos 20 anos, tornou-se 

cada vez mais necessária a atualização, aferição e calibração dos valores dos principais índices e 

parâmetros, de modo a refletir a realidade atual e qualificar as estimativas dos custos de cada sistema de 

transporte. 

Portanto, diante da necessidade de atualizar e modernizar a antiga planilha GEIPOT de cálculo dos serviços 

do transporte público por ônibus, a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP)2 elaborou nova 

metodologia, a Planilha ANTP 20173 - Custos dos Serviços de Transporte Público por Ônibus.  

Este novo documento incorpora novos elementos decorrentes das grandes transformações ocorridas no 

setor e no país nos últimos 20 anos e é fruto de quatro anos de trabalho técnico, com participação da 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP), do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana – 

representantes do Poder Executivo – e da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) 

– representantes dos empresários operadores. 

O detalhamento da metodologia de cálculo, instruções básicas, bem como a planilha em formato editável 

(.xls – Excel) podem ser obtidos na internet4 e estão estruturados na utilização de valores de referência 

(mínimo, médio e máximo), estimados como representativos e pertinentes para a realidade de cada 

sistema. 

Por conta disso, o presente documento não detalha mais a fundo a metodologia de cálculo tarifário 

utilizado na planilha em questão. As origens de cada valor considerado no cálculo da Tarifa de Referência, 

bem como a planilha tarifária preenchida são apresentadas no Anexo II.12 – Estudo Econômico Financeiro 

do presente Edital.  

 
1 BRASIL. Ministério dos Transportes. Cálculo de Tarifas de Ônibus Urbanos: Instruções práticas atualizadas. GEIPOT/EBTU, 78 p. 
il, Brasília, 1996. 2 ed. 

2 A ANTP é uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada em 1977, voltada ao setor de transporte público e do trânsito do Brasil 
e que tem por objetivo desenvolver e difundir conhecimentos visando seu contínuo aprimoramento 

3 ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos. Custos dos serviços de transporte público por ônibus: método de cálculo. 
São Paulo, 2017. 

4 Disponível no pelo seguinte endereço: <http://www.antp.org.br/planilha-tarifaria-custos-do-servico-
onibus/apresentacao.html>. 

http://www.antp.org.br/planilha-tarifaria-custos-do-servico-onibus/apresentacao.html
http://www.antp.org.br/planilha-tarifaria-custos-do-servico-onibus/apresentacao.html
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4.6.4 Da definição e atualização da Tarifa Pública 

A Tarifa Pública, a ser fixada pelo edital para o Serviço Urbano para o início da Concessão, será definida 

partir da Tarifa de Remuneração apresentada pela Concessionária neste processo licitatório, 

arredondando-se o valor da Tarifa de Remuneração para múltiplos de R$ 0,05 (cinco centavos).  

Em cada momento de reajuste ou atualização tarifária, durante a vigência da concessão, a atualização da 

Tarifa Pública deve se dar da seguinte forma: 

a) Deverão ser recalculadas a Tarifa de Referência para o Sistema, atualizando todos os parâmetros 

utilizados apresentados no item 4.6.1 deste documento, exceto a alínea “(d)”, que deverá ser 

alterada apenas quando for desenvolvido um estudo completo de revisão da planilha tarifária, que 

deverá guardar um período de 3 anos desde a última revisão. 

b) Sobre a Tarifa de Referência calculada, deverá ser aplicado o percentual de desconto apresentado 

pela Concessionária no respectivo processo licitatório, consolidando a nova as respectivas Tarifas 

de Remuneração, devidamente atualizadas. 

c) A Tarifa Pública será definida arredondando-se os valores das respectivas Tarifas de Remuneração 

para múltiplos de R$ 0,05 (cinco centavos). 

A revisão tarifária regular deverá ocorrer a cada 12 meses, no mês de aniversário da assinatura do contrato 

da nova Concessão. Além destas renovações regulares, tanto a Concessionária, quanto o Órgão Gestor 

pode requerer o reequilíbrio financeiro do contrato (Revisão Tarifária Extraordinária), mediante alterações 

significativas dos indicadores operacionais ou de insumos, considerando valores médios para 3 (três meses 

consecutivos). As hipóteses previstas são descritas a seguir: 

• Variação da demanda equivalente transportada superior a 10% em relação ao valor que integra a 

planilha tarifária em vigor; 

• Variação da quilometragem percorrida pelos veículos do sistema superior a 10% em relação ao 

valor que integra a planilha tarifária em vigor; 

• Variação do valor de compra do óleo diesel acima de 30% em relação ao valor que integra a 

planilha tarifária em vigor; 

• Inclusão ou retirada de cobradores de alguma linha devido alteração de legislação ou autorização 

do Órgão Gestor; 

• Variação da tarifa calculada após atualização todos os parâmetros utilizados apresentados no item 

4.6.1 deste documento, exceto a alínea “(d)”, for superior a 10%. 
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4.6.5 Da Outorga 

A inclusão, no fluxo de caixa a análise econômico-financeira, do pagamento anual de valores referentes à 

Outorga se faz significativamente necessária, uma vez que o município não apresenta estrutura técnico 

gerencial compatível com as necessidades e especificações previstas neste Edital. 

Disponibilização destes recursos, não interfere no cálculo da Tarifa de Referência dos Serviços de 

Transporte no Município, uma vez que não é considerada na Planilha de Apropriação de Custos que calcula, 

efetivamente, o valor da Tarifa Técnica de cada um dos Serviços objetos deste Edital. 

Ressalta-se que a Outorga deverá se destinar, exclusivamente, ao custeamento da estruturação da Poder 

Concedente, tanto na execução do contrato de concessão objeto deste processo licitatório, quanto na 

melhoria das condições da mobilidade urbana municipal, especialmente nos seguintes aspectos: 

a) Estruturação do Órgão Gestor Municipal – para realizar da forma efetiva as ações de planejamento, 

gestão, monitoramento e fiscalização das atividades previstas para a Concessionária, conforme 

previsto por este Edital; 

b) Capacitação de toda equipe técnica do Órgão Gestor envolvida com as atividades previstas, para o 

efetivo desenvolvimento, acompanhamento e melhoria dos serviços licitados; 

c) Implementação de melhorias físicas na infraestrutura de apoio à operação dos serviços de transporte 

(pontos de embarque e desembarque, sinalizações horizontal e vertical, rebaixos para pessoas com 

mobilidade reduzida); 

d) Realização de campanhas educativas e de informação da população sobre a mobilidade municipal, 

incluindo aspectos relativos ao Serviço de Transporte Municipal; 

e) Desenvolvimento de estudos, análises, programas, projetos e ações diretamente relacionados com a 

mobilidade urbana municipal, com a circulação de veículos na área urbana ou estudos específicos de 

transporte urbano; 

f) Conservação do pavimento das vias por onde passa os veículos do transporte coletivo. 

Assim sendo, a disponibilização de recursos para o desenvolvimento das atividades supra mencionadas, 

permitirá um ganho de qualidade, eficiência, eficácia e efetividade dos sistemas de mobilidade no 

município de São Lourenço, o que beneficiará significativamente os usuários do transporte coletivo, 

aumentando a sua atratividade e contribuindo para a melhoria das condições urbanas do município. 

O valor prefixado da outorga será de R$ 502.112,95, que corresponde a 0,8% do valor total estimado para o 

contrato. Esta outorga deverá ser paga ao Poder Concedente em parcelas anuais, sendo a primeira parcela 

igual a 20% do total da outorga no valor de R$ 100.422,59 e outras 14 parcelas iguais a R$ 28.692,17. Os 

cálculos detalhados serão apresentados no Anexo II.12 – Estudo Econômico Financeiro. 
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4.6.6 Publicidade interna e externa nos veículos 

Os espaços internos dos veículos do Serviço de Transporte Público Coletivo de São Lourenço deverão ser 

destinados à veiculação de cartazes ou anúncios de utilidade pública ou de campanhas institucionais, que 

deverão ser consideradas como receitas acessórias não operacionais do serviço.  

No Estudo Econômico Financeiro do Projeto Básico, considerou-se um valor mínimo de publicidade, a ser 

considerado na composição da planilha tarifária, correspondente a 1% (um por cento) sobre o custo total 

do sistema, sem a incidência de impostos. Desta forma, a responsabilidade pela venda dos espaços 

publicitários nos ônibus do sistema, recebimento e prestação de conta dos valores auferidos, é 

inteiramente da Concessionária, devendo sempre ser respeitado os seguintes critérios: 

a) Na parte traseira externa dos ônibus, a dimensão da propaganda é livre, podendo ser pintada no 

próprio veículo; 

b) No vidro traseiro interno do ônibus, a dimensão deve ficar restrita à área do vidro; 

c) Nas janelas laterais, a dimensão deve ficar restrita à apenas metade da altura de cada janela do 

veículo; 

d) Na lataria lateral, a dimesão fica restrita em 2,5 metros de largura por 1,0 metro de altura; 

e) Nos vidros internos da roleta e atrás do motorista, a dimensão fica restrita à dimensão do vidro; 

f) Fica expressamente vedada a utilização de espaço publicitário nos ônibus para os seguintes casos: 

1. Propaganda ideológica ou político partidária; 

2. Propaganda de cigarro e bebida alcoólica; 

3. Propaganda de veículos particulares (automóveis e motocicletas); 

4. Propaganda que estimule qualquer espécie de discriminação. 

A exploração de publicidade deverá obedecer às exigências previstas na legislação federal, estadual e 

municipal pertinente. 

O uso de dispositivos embarcados para a veiculação de propaganda deverá ser previamente aprovado e 

autorizado pelo Órgão Gestor do Transporte do Poder Concedente. 
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5 DAS COMPETÊNCIAS E ENCARGOS 

5.1 Das Competências do Poder Concedente 

Compete ao Município de São Lourenço organizar e prestar, diretamente, ou indiretamente sob o regime 

autorizado, o Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros no âmbito do Município exercer o seu 

controle e fiscalização. 

A concessão será outorgada mediante prévia licitação, que obedecerá às normas da legislação municipal e 

federal sobre licitações e contratos administrativos, bem como, à lei federal que dispõe sobre as 

concessões e permissões de serviços públicos, e os princípios básicos da seleção da proposta mais 

vantajosa e do julgamento objetivo. 

São competências do Poder Concedente: 

I. Fixar áreas de operações, definir categoria e tipo de serviços a serem prestados; 

II. Fixar itinerários e pontos de Embarque e Desembarque; 

III. Aprovar o plano operacional de cada linha ou área de operação; 

IV. Aprovar plano de reestruturação operacional; 

V. Organizar, programar e fiscalizar o sistema; 

VI. Tomar, na forma da legislação em vigor, as medidas necessárias para a contratação indireta 

autorizada por Lei Municipal; 

VII. Fixar os parâmetros e índices da planilha de custos e remuneração dos serviços; 

VIII. Regulamentar e estabelecer a integração operacional e tarifária inclusive instituindo mecanismos 

de compensação tarifária, entre diferentes áreas de operação; 

IX. Elaborar e fiscalizar a aplicação dos cálculos tarifários e o custo do passageiro transportado, 

mantendo registro do preço dos insumos e demais componentes de operação e custeio; 

X. Vistoriar os veículos, exigindo anualmente laudo de inspeção veicular, expedido por empresa 

devidamente credenciada ao INMETRO; 

XI. Aplicar as penalidades previstas em contrato; 

XII. Estabelecer normas e código disciplinar para o pessoal de operação; 

XIII. Controlar e manter registro do número de passageiros do sistema; 

XIV. Exercer, na forma da Lei, o controle sobre os serviços especiais; 

XV. Determinar a forma de integração dos serviços locais de transporte público de passageiros com os 

regionais; 

XVI. Determinar que sejam atendidas todas as reivindicações da população com relação serviço 

disponibilizado; 

XVII. Gestão e fiscalização dos recursos auferidos em decorrência da publicidade nos veículos. 
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5.2 Dos Encargos do Poder Concedente 

Ao Poder Concedente do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço, incumbe: 

I. Planejar, regulamentar e fiscalizar permanentemente os Serviços Públicos de Transporte Coletivo; 

II. Assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão; 

III. Aplicar penalidades regulamentares e contratuais; 

IV. Intervir na prestação dos serviços quando houver risco de grave descontinuidade que não possa 

ser controlada pela Concessionária; 

V. Declarar a extinção da Concessão nos casos previstos na Lei; 

VI. Homologar reajustes e proceder às revisões tarifárias e preços de passagens diretas e indiretas; 

VII. Apurar o custo do passageiro transportado e assegurar a remuneração dos gastos envolvidos, 

fixar o preço das tarifas, bem como dos serviços concedidos; 

VIII. Cumprir Leis, regulamentos e cláusulas do Contrato de Concessão; 

IX. Zelar pela boa qualidade dos serviços e resolver questões sobre reclamações de usuários; 

X. Estimular a participação do usuário na fiscalização da prestação dos serviços delegados. 

5.3 Dos Encargos da Concessionária 

Além do cumprimento das cláusulas constantes do Contrato de Concessão, a empresa Concessionária fica 

obrigada a: 

I. Prestar serviço adequado aos usuários, assim entendido o prestado com regularidade, 

continuidade, eficiência, modicidade das tarifas, conforto, atualidade tecnológica, e 

acessibilidade, particularmente para as pessoas com deficiência, idosos e gestantes, conforme 

Art. 16º da Lei Federal Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2.000; 

II. Cumprir e fazer cumprir as normas de serviço e as cláusulas do Contrato de Concessão; 

III. Facilitar o exercício da fiscalização pelo Poder Concedente; 

IV. Manter a frota adequada às exigências da demanda; 

V. Emitir, comercializar e controlar passes e o vale transporte, e fornecer ao Município, na 

periodicidade de tempo que for determinada, relatórios e informações a respeito; 

VI. Garantir ao Órgão Gestão Municipal total e irrestrito acesso ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica; 

VII. Adotar uniformes e identificação, através de crachá, para o pessoal de operação; 

VIII. Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo Poder Concedente; 

IX. Executar os serviços com rigoroso cumprimento de horário, frequência, frota, tarifa, itinerário, e 

pontos de Embarque e Desembarque; 

X. Desenvolver e apresentar para aprovação Plano de Reestruturação Físico-Operacional 

XI. Submeter-se à fiscalização do Poder Concedente; 
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XII. Apresentar anualmente laudos de vistoria veicular expedidos por empresa devidamente 

credenciada pelo INMETRO, garantindo o conforto, a segurança e a regularidade serviços, 

excluindo aqueles que serão usados no transporte escolar e/ou de trabalhadores, que deverão 

apresentar semestralmente os laudos, conforme Código de Trânsito Brasileiro; 

XIII. Manter as características fixadas para os veículos de operação; 

XIV. Preservar a inviolabilidade dos instrumentos contadores de passagens, controladores de 

quilometragem, velocidade e outros exigidos na forma da lei; 

XV. Apresentar seus veículos para início de operação em adequado estado de conservação e limpeza; 

XVI. Dispor de toda a infraestrutura necessária para a prestação do Serviço de Transporte Público 

Coletivo do Município de São Lourenço, inclusive áreas de instalações de garagem, pessoal de 

operação e manutenção, veículos, equipamentos, máquinas e peças e acessórios; 

XVII. Proporcionar, periodicamente, treinamento e reciclagem do pessoal de operação, principalmente 

nas áreas de relações humanas, segurança do tráfego e primeiros socorros; 

XVIII. Providenciar a expedição de cartão de identificação de passageiros especiais; 

XIX. Reduzir as diversas formas de poluição ambiental, conforme as prescrições das normas técnicas e 

dos padrões de emissão de poluentes; 

XX. Implementar tarifação única para usuários que necessitem de transporte interbairros que não 

seja suprida por somente uma linha. 

5.4 Do Fornecimento de Informações ao Poder Concedente 

Caberá a Concessionária o fornecimento ao Poder Concedente quando solicitado, de informações sobre a 

operação programada (tabelas de serviço e escala de serviço) e sobre a operação realizada, além daquelas 

previstas no Anexo II.9 deste Edital. 

5.5 Obrigação da Concessionária em Relação ao Serviço de Atendimento 
ao Passageiro 

A Concessionária instituirá Serviço de Atendimento ao Passageiro (SAP) para consultas, sugestões e 

reclamações dos usuários, objetivando o aperfeiçoamento dos serviços, de conformidade com o item 4.5.2 

deste presente anexo. 

5.6 Do Pessoal da Concessionária 

A Concessionária deverá manter processos adequados de seleção e aperfeiçoamento do seu pessoal, 

especialmente daqueles que desempenhem atividades relacionadas com a segurança do transporte e dos 

que mantenham contato com o público. 
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5.6.1 Do Pessoal de Operação 

O Pessoal de Operação em Contato com o Público deverá: 

I. Respeitar as normas e determinações disciplinares e colaborar com a fiscalização do Poder 

Concedente no exercício de suas atividades, com informações e auxílio, quando solicitados; 

II. Conduzir-se com atenção e urbanidade; 

III. Prestar informações e atender as reclamações dos usuários; 

IV. Apresentar-se corretamente uniformizado e identificado; 

V. Prestar socorro aos usuários, em caso de acidente ou mal súbito; 

VI. Diligenciar a obtenção de transporte para os usuários, em caso de interrupção de viagem; 

VII. Recusar o transporte de animais, exceto cão guia, plantas, material inflamável, explosivo, 

corrosivo e outros materiais que possam comprometer a segurança ou conforto dos usuários; 

VIII. Facilitar o embarque e desembarque de passageiros, especialmente crianças, gestantes, pessoas 

idosas, obesos e deficientes; 

IX. Cumprir e orientar a proibição de fumar no interior dos veículos; 

X. Abster-se de ingerir bebidas alcoólicas e fazer uso de substâncias tóxicas antes ou durante a 

jornada de trabalho; 

XI. Manter a ordem no interior do veículo; 

XII. Impedir atividade de vendedor ambulante ou mendicância no interior do veículo; 

XIII. Preencher corretamente todo e qualquer documento solicitado pelo Poder Concedente, desde 

que autorizado pela Concessionária; 

XIV. Fazer respeitar os espaços reservados para idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, 

deficientes físicos e pessoas obesas; 

XV. Prestar ao passageiro, quando solicitado, todas as informações relativas aos serviços; 

XVI. Cumprir as normas fixadas neste Edital, relativas à execução dos serviços. 

5.6.2 Dos Motoristas 

Constituem deveres dos motoristas, sem prejuízo das obrigações da legislação de trânsito: 

I. Respeitar os horários, itinerários e pontos de Embarque e Desembarque; 

II. Dirigir o veículo de modo a não prejudicar a segurança e o conforto dos passageiros; 

III. Manter-se em velocidade compatível com o estado das vias, respeitando os limites legais e as 

determinações do Poder Concedente; 

IV. Movimentar o veículo somente com as portas fechadas e abri-las somente com o veículo parado; 

V. Evitar freadas bruscas e outras situações propícias a acidentes; 

VI. Zelar pela boa ordem no interior do veículo; 

VII. Prestar os esclarecimentos solicitados pelos agentes de fiscalização e pesquisadores do Poder 

Concedente; 
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VIII. Evitar conversação regular com os usuários com o veículo em movimento, salvo em se tratando 

de solicitação de informações; 

IX. Abastecer o veículo somente quando fora de operação regular; 

X. Atender aos sinais de parada, nos pontos estabelecidos; 

XI. Embarcar e desembarcar passageiros apenas nos pontos estabelecidos; 

XII. Manter no veículo todos os documentos exigidos; 

XIII. Realizar o transbordo dos passageiros em caso de interrupção da viagem por motivo de falha ou 

acidentes, mantendo os passageiros em local que ofereça segurança; 

XIV. Não fumar no interior do veículo; 

XV. Não ingerir bebida alcoólica em serviço, nos intervalos da jornada, ou antes, de entrar em serviço; 

XVI. Recolher o veículo à garagem, quando ocorrer indícios de defeito mecânico que possa pôr em 

risco a segurança dos passageiros ou de terceiros; 

XVII. Providenciar imediatamente limpeza do veículo quando necessário; 

XVIII. Não permitir, salvo nos casos autorizados na legislação, à viagem de qualquer pessoa sem o 

devido pagamento, buscando auxílio policial quando necessário; 

XIX. Não portar, em serviço, arma de qualquer natureza. 

5.6.3 Dos Cobradores 

Constituem deveres dos cobradores, quando existentes: 

I. Cobrar o correto valor da tarifa; 

II. Manter em reserva moeda suficiente para restituição do troco devido; 

III. Não fumar no interior do veículo, nem permitir que passageiros o faça; 

IV. Colaborar com o motorista em tudo que diga respeito à comodidade e segurança dos passageiros 

e regularidades da viagem; 

V. Preencher corretamente os documentos de viagem de sua responsabilidade; 

VI. Não portar, em serviço, arma qualquer natureza; 

VII. Esclarecer polidamente aos usuários sobre horários, itinerários, preço de passagem e demais 

assuntos correlatos; 

VIII. Não abandonar o veículo, quando parado para embarque e desembarque de passageiros; 

IX. Prestar à fiscalização os esclarecimentos que lhe forem solicitados; 

X. Exibir à fiscalização, sempre que lhe for solicitado,  os documentos que lhe forem exigidos por 

lei, neste Regulamento e em outras normas; 

XI. Auxiliar o motorista nos atos de manobra ou transbordo dos passageiros; 

XII. Não ingerir bebida alcoólica em serviço, nos intervalos da jornada, ou antes, de entrar em serviço. 
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O Poder Concedente poderá solicitar exames periódicos de sanidade física, mental e psicotécnico do 

pessoal de operação, bem como exigir o afastamento de qualquer operador culpado por infração de 

natureza grave, assegurando-se lhe amplo direito de defesa. 

A Concessionária será, exclusivamente, responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do objeto contratado. 

5.6.4 Pré-requisitos para contratação do pessoal da Concessionária 

Ao pessoal contratado pela Concessionária, direta ou indiretamente, se faz necessário o preenchimento 

dos seguintes pré-requisitos: 

• Estar em dia com a documentação civil obrigatória (CTPS, RG, CPF, Título de Eleitor, Certificado de 

Reservista e Habilitação categoria D ou E para o caso de motorista). 

Somente poderão ser admitidas para trabalhar no sistema pessoas que, de acordo com a sua função, 

tenham frequentado cursos preparatórios de direção defensiva, legislação de trânsito, primeiros socorros, 

relações humanas ou outros que venham a ser exigidos por Lei. 

• Aos profissionais que prestam serviço atualmente no Sistema, será concedido um prazo de 6 (seis) 

meses para o cumprimento desta determinação, após a Assinatura do Contrato de Concessão. 

O emprego ou não da função de cobrador, ficará a critério do Poder Concedente, respeitando-se os critérios 

definidos no item 4.4.5 deste Projeto Básico.  
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6 DA TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Concessionária dos serviços regulares poderá contratar os serviços de terceiros arcando com sua inteira 

responsabilidade, ainda que mediante prévia autorização do Poder Concedente, para a execução de tarefas 

inerentes, acessórias ou complementares ao objeto da delegação, inclusive para o desenvolvimento de 

projetos associados, sempre respeitando integralmente as exigências constantes na presente lei. 

A contratação de terceiros não configurará o instituto da sub Concessão, nem acarretará nenhum vínculo 

do contratado e seus prepostos com o Poder Concedente. 

A Concessionária deverá assumir, por sua conta e encargo, todas as despesas com a contratação de 

pessoal, inclusive recolhimentos previdenciários, fiscais, trabalhistas e tributários, regidas pelas disposições 

de direito privado, não se estabelecendo em qualquer hipótese relação entre os terceiros contrato pela 

Concessionária e o Município de São Lourenço. 

7 DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

De conformidade com a Lei Federal Nº 12.587/2012, Cap. III, são direitos dos usuários do Sistema de 

Mobilidade Urbana, sem prejuízo dos previstos nas Leis Federais Nos 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995: 

I. receber o serviço adequado, nos termos do art.6º da Lei Nº 8.987, de 13 de Fevereiro de 1995; 

II. participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana; 

III. ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, de forma gratuita e 

acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interação com outros 

modais; e 

IV. ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, 

conforme as Leis Nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 e Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

Parágrafo Único – Os usuários dos serviços terão o direito de ser informados, em linguagem acessível e de 

fácil compreensão, sobre: 

I. seus direitos e responsabilidades; 

II. os direitos e obrigações dos operadores dos serviços; e 

III. os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os 

meios para reclamações e respectivos prazos de resposta. 

São direitos dos usuários: 

I. ser transportado com segurança, conforto e higiene nas linhas e itinerários fixados pelo 

Município, em velocidade compatível com as normas legais; 

II. ser tratado com urbanidade e respeito pelo Concessionária, através de seus prepostos e 

funcionários, bem como pela fiscalização do Município; 
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III. usufruir do transporte coletivo com regularidade de itinerário, frequência e viagens compatíveis 

com a demanda do serviço; 

IV. ter acesso fácil e permanente às informações sobre itinerário, horário e outros dados pertinentes 

à operacionalização do serviço; 

V. receber respostas ou atendimento a reclamações formuladas; 

VI. zelar e não danificar os veículos e equipamentos utilizados para prestação do serviço. 

VII. ter garantia de resposta às reclamações formuladas sobre deficiência na operação dos serviços, 

estas podendo ser registradas protocolarmente, de forma gratuita, junto à Prefeitura Municipal 

de São Lourenço, a qual deverá tomar as medidas cabíveis, com resposta oficial ao reclamante, no 

prazo de 30 dias a contar da data do recebimento do protocolo pela secretaria; 

VIII. propor medidas que visem à melhoria do serviço prestado; 

IX. levar estritamente volumes com medidas, peso e conteúdo que não seja inconvenientes, nocivos 

ou perigosos.” 

Aos usuários será garantida a continuidade de sua viagem através da utilização dos veículos alocados no 

STPC, sempre que ocorrer impedimento da viagem que estiver sendo realizada, por motivos mecânicos, 

elétricos ou eletrônicos dos veículos e seus equipamentos, acidente de trânsito, ou outros fatos que 

impeçam seu prosseguimento. 

Quando da manifestação sobre irregularidades no serviço, os usuários deverão informá-las de modo que 

seja possível sua precisa caracterização, com identificação do veículo e hora. 

O Poder Concedente e a Concessionária deverão adotar as medidas necessárias para assegurar aos usuários 

amplo acesso às informações do serviço e meios eficazes para a recepção e tratamento de suas 

reclamações. 

Sempre que houver modificações no serviço, como itinerários e horários, deverá haver prévia divulgação 

em tempo não inferior a 5 (cinco) dias úteis, salvo em situações de força maior que exijam implantações 

imediatas. 
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8 RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS 

8.1 Programas Regulares de Treinamento e Capacitação  

A Concorrente deverá descrever em sua Qualificação Técnica quais os cursos que se comprometerá a 

ministrar aos seus trabalhadores contendo resumo do conteúdo programático, e carga horária, 

especificando o tipo do curso e a categoria profissional que irá realizá-lo. O programa de treinamento 

deverá contemplar, minimamente, os seguintes aspectos: 

1) para motoristas: 

a) direção defensiva  

b) atendimento ao usuário 

c) primeiros socorros 

2) para cobradores: 

a) atendimento ao usuário 

b) primeiros socorros 

c) prevenção de acidentes 

3) para funcionários de manutenção: 

a) direção defensiva 

b) primeiros socorros 

c) prevenção de acidentes 

d) curso técnico de manutenção 

4) para funcionários do setor de tráfego: 

a) direção defensiva  

b) atendimento ao usuário 

c) primeiros socorros 

d) prevenção de acidentes 

e) curso de gerenciamento de frota  

5) para funcionários administrativos: 

a) atendimento ao usuário 

b) inclusão digital 

 

 

 

 

8.2 Aproveitamento do Pessoal Operacional 

Os serviços públicos, notadamente aqueles desenvolvidos no âmbito municipal, tendem a gerar 

externalidades sociais positivas e negativas que afetam diretamente a comunidade que visam a atender.  

Reduzir as externalidades sociais negativas decorrentes da implantação de tais serviços deve ser uma 

preocupação constante do Poder Público.  

Assim, a presente recomendação objetiva reforçar o caráter de coesão social que justifica a existência dos 

serviços públicos, por meio do incentivo à geração de emprego e à assimilação da força de trabalho do 

Município. Trata-se do reconhecimento de que os serviços públicos devem, para seu perfeito 

desenvolvimento, adotar um caráter inclusivo e multiplicador de benefícios para a coletividade. 
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8.3 Programas relativos à Preservação Ambiental 

O Município espera, a partir desta licitação, melhorar as condições ambientais para a população em geral. 

Neste sentido, este item de avaliação visa a incentivar a racionalização do consumo de óleo diesel e 

promoção da melhoria da qualidade do ar. 

8.3.1 Programa de Redução e Economia de Combustível 

A adoção do presente subitem terá como referência declaração fornecida pela Concorrente, na qual 

constará a afirmação de sua participação ou compromisso de participação em programa público ou privado 

que vise à economia de combustível e a consequente redução de emissões de poluentes, prazo proposto 

pelo Concorrente (contado a partir da celebração do CONTRATO) para implantação de um programa de 

economia de combustíveis e redução da emissão de poluentes. 

O programa ou iniciativa deverá observar objetivos tais como: 

a) minimizar as emissões veiculares, proporcionando melhoria na qualidade do ar; 

b) promover os cuidados necessários no armazenamento dos combustíveis e lubrificantes; 

c) proporcionar redução dos custos de combustível e de manutenção dos veículos, melhorando 

seus resultados; 

d) conscientizar e incentivar os agentes do setor de transportes para a necessidade de 

racionalização do uso de combustíveis de origem fóssil. 

8.3.2 Utilização de Combustível Menos Poluente (Gás, Etanol, Biodiesel e outros) 

O objetivo do presente subitem é incentivar as empresas a utilizar combustíveis menos poluentes, 

reduzindo a emissão de substâncias nocivas à saúde da população. O prazo limite para início da utilização 

de combustível alternativo ao diesel é de no máximo 02 (dois) anos após disponibilização do recurso no 

município, mediante prévia autorização do Poder Concedente e estudo do impacto financeiro ao contrato 

de Concessão. 

A adoção do presente subitem terá como referência declaração fornecida pela Concorrente, na qual 

constará seu compromisso de utilização de combustível menos poluente e o percentual da frota que o 

utilizará. 

8.3.3 Programa de Reaproveitamento de Pneus 

A adoção do presente subitem terá como referência declaração fornecida pela Concorrente, na qual 

constará compromisso de implementação de um programa de reaproveitamento de pneus com vida útil 

expirada e, portanto, retirados da operação. 

A Concorrente deverá apresentar para a aprovação do Poder Concedente o escopo completo do programa, 

podendo ser implementado somente após aprovado, informando prazo proposto (contado a partir da 

celebração do CONTRATO) para implantação de um programa do programa. 
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9 ANEXOS 

Integram ao presente Projeto Básico, em volumes independentes: 

a) Anexo II.1 – Caracterização do Município; 

b) Anexo II.2 – Caracterização do Sistema Atual; 

c) Anexo II.3 – Detalhamento físico da Rede Proposta; 

d) Anexo II.4 – Especificações das Instalações; 

e) Anexo II.5 – Especificação da Frota; 

f) Anexo II.6 – Critérios e Parâmetros para Dimensionamento Operacional; 

g) Anexo II.7 – Especificações dos Sistemas de Gestão, Informação e Controle; 

h) Anexo II.8 – Especificações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE; 

i) Anexo II.9 – Diretrizes para Encaminhamento de Informações; 

j) Anexo II.10 – Diretrizes de Acessibilidade; 

k) Anexo II.11 – Plano de Desenvolvimento; 

l) Anexo II.12 – Estudo Econômico Financeiro; 

m) Anexo II.13 – Caderno de Definições 

n) Anexo II.14 – Legislação Municipal 
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CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG 
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Outubro, 2019 

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II. 1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

1 ASPECTOS FÍSICOS 

1.1 Localização 

O Município de São Lourenço localiza-se na região Sul/Sudoeste de Minas Gerais, Região Sudeste do Brasil, 

e faz parte da microrregião de São Lourenço. Distante 387 km da capital mineira, tem como municípios 

limítrofes: Carmo de Minas, Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde e Soledade de Minas. 

Situado a 875 metros de altitude, a sede do município possui clima tropical de altitude e as seguintes 

coordenadas geográficas: Latitude 22° 06’ 57” Sul e Longitude 45° 03’ 14” Oeste. A localização geográfica 

no estado está apresentada na Figura 4 e os municípios limítrofes na Figura 5. 

 

Figura 4: Localização do Município de São Lourenço no Estado de Minas Gerais 
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Figura 5: Municípios limítrofes de São Lourenço 

O município ocupa uma área de 58,019 km2 e apresenta divisão territorial constituída pela sede do 

município. São Lourenço se localiza na Serra da Mantiqueira e é uma das mais conhecidas estâncias 

hidrominerais do Brasil, integrando o Circuito das Águas. Os recursos hídricos do município estão inseridos 

na bacia hidrográfica do Rio Verde, através do seu principal curso d’água: Rio Verde. A nascente do rio 

nasce na Serra da Mantiqueira, e corta o território de São Lourenço até desaguar no lago de Furnas, no 

limite entre os municípios de Três Pontas e Elói Mendes. 

1.2 Histórico 

As primeiras notícias das paragens em que se situa São Lourenço datam do início do século XIX, quando se 

registra o nome de João Francisco Viana, proprietário de vasta fazenda em terras da freguesia do Carmo de 

Pouso Alto. 

Conhecidas a princípio como “Águas do Sítio do Viana” e “Águas da Freguesia de Nossa Senhora do Carmo, 

próxima ao Rio Verde”, suas virtudes ganharam fama e popularidade e, aos poucos, forasteiros instalaram-

se nas terras mais altas e às margens da antiga estrada do Carmo do Rio Verde e Pouso Alto, dando começo 

a povoação. 

Depois de 1889, com o falecimento de João Francisco Viana, as terras foram divididas entre seus filhos. O 

Comendador Bernardo da Veiga, residente na cidade de Campanha, diretor do jornal Monitor Sul Mineiro e 

autor do Almanaque Sul Mineiro de 1874, incumbiu um sobrinho, Capitão José Pedro da Costa, de estudar 

as possibilidades de industrialização das águas, disto resultando a compra das terras de propriedade dos 

senhores Manoel Dias Ferraz e Adolfo Schimidt. Na propriedade negociada se localizam fontes, onde 

constituiu uma empresa - a Companhia de Águas Minerais São Lourenço -formada pelo Comendador e seus 
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irmãos Saturnino da Veiga e Ângelo da Veiga (ambos médicos). O nome da empresa prende-se a uma 

homenagem à memória do tenente-coronel Lourenço Xavier da Veiga, pai dos três irmãos associados. 

Iniciaram-se imediatamente os trabalhos de saneamento, drenagem e aterro, surgiram as primeiras ruas, e 

formou-se então o esboço da futura cidade. 

Em 10 de agosto de 1891, dia consagrado a São Lourenço, foi erguida no ponto mais alto dos terrenos uma 

grande cruz e em capela improvisada foi celebrada a primeira missa pelo cônego Antônio Gomes de Faria 

Nogueira, vigário de Carmo de Minas. No local teve início a construção de uma igreja, que fora 

primeiramente dedicada ao orago do Bom Jesus do Monte e, após sua conclusão, ao de São Lourenço. 

Em 1905, Afonso Noronha França adquiriu o acervo da antiga empresa, introduzindo na exploração de suas 

águas minerais maquinaria moderna e construindo prédios adequados para engarrafamento, depósitos e 

oficinas. Construiu também linha de bondes a tração animal até a estação, para transporte da água, 

aumentada, mais tarde para tráfego de passageiros. 

A concessão para exploração das fontes hidrominerais passou a outras empresas e bancos, até a atual 

Empresa de Águas de São Lourenço S.A., a partir de 1925. 

No que tange a formação administrativa do município, a Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, 

criou o distrito de São Lourenço, integrante do município de Silvestre Ferraz (atual Carmo de Minas). 

Posteriormente, a Lei Estadual nº 843, de 7 de setembro de 1923, transferiu o distrito para o município de 

Pouso Alto, quando adquiriu parte do território. 

A emancipação de São Lourenço resultou do Decreto Estadual n° 7.562, de 1° de abril de 1927, confirmado 

pela Lei Estadual n° 987, de 20 de setembro do mesmo ano. Entretanto, a divisão administrativa de 1933 

figura ainda São Lourenço como distrito do município de Pouso Alto, embora com autonomia 

administrativa e a indicação de ser sede da Prefeitura de São Lourenço. 

Desde a Lei Estadual n° 88, de 30 de março de 1938, o Município aparece com um só distrito. 

1.3 Sistema Viário e Trânsito 

Neste item é apresentada primeiramente uma breve caracterização do sistema viário municipal e, 

posteriormente, a evolução da frota de veículos emplacados em São Lourenço. 

1.3.1 Acessos Viários 

Realizando uma análise preliminar acerca do sistema viário básico do município, leva-se em consideração 

nesse item a acessibilidade proporcionada pela infraestrutura existente, dando enfoque para as ligações 

externas do município (acessibilidade regional) e as articulações internas (acessibilidade local). 

O município é servido pelas rodovias federais BR-383 e BR-460 (Figura 5), interligando-o aos municípios 

limítrofes e à BR-354. A BR-383 tem início em Conselheiro Lafaiete e se estende até Ubatuba no estado de 

São Paulo; já a BR-460 percorre apenas o estado mineiro, com extremo em São Lourenço, no 

entroncamento com a BR-354. 
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Com relação à acessibilidade interna, o sistema viário do município se caracteriza por uma rede de vias que 

se desenvolveram sem um planejamento específico. Vale ressaltar que a malha viária da região central 

possui vias ortogonais entre si com calçamento em pedras portuguesas, cujos principais eixos representam 

os trechos urbanos das rodovias que cortam o município. 

 
Figura 6: Sistema Viário municipal 

No que tange a acessibilidade regional por via ferroviária, o município conta com o Trem das Águas, trem 

turístico cultural, cujo trajeto sai da cidade de São Lourenço até Soledade de Minas, a 10km do ponto de 

partida. O trem é conduzido por uma autêntica locomotiva a vapor, operado pela ABPF (Associação 

Brasileira de Preservação Ferroviária). O transporte de passageiros e de cargas na linha férrea encontra-se 

atualmente desativado, sendo que a estação de São Lourenço funcionou para passageiros até 1982 e em 

1991 pôs-se fim o transporte de cargas. 

1.3.2 Frota 

Atualmente, a frota total de veículos registrada no município é de 26.298, sendo 14.197 automóveis, 

conforme dados do DENATRAN (fevereiro / 2019). A Figura 7 apresenta a variação semestral dos números 

tipos mais significativos de veículos registrados em São Lourenço, desde julho de 2003. 
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Figura 7: Evolução semestral da frota de São Lourenço entre 2003-2019 

Fonte: DENATRAN (2019)5 – Adaptado. 

Enquanto a população média de São Lourenço apresentou, entre 2000 e 2010, segundo PNUD, crescimento 

médio anual de 1,21%, a frota total de veículos, entre 2003 e 2019, cresceu 5,9%, a de automóveis 4,7% e a 

de motos cresceu 8,6% ao ano. A Tabela 13 apresenta os índices de motorização (veíc / 10hab e auto / 

10hab) de São Lourenço e também, a título de comparação, dos municípios limítrofes e da capital do 

Estado. 

Tabela 13: Índices de Motorização de São Lourenço e de outros municípios 

Município 
População 

2018 
Frota Automóveis Veíc./10 Hab. 

Auto./10 
Hab. 

Belo Horizonte 2.501.576 2.088.132 1.444.773 8,35 5,78 

Carmo de Minas 14.769 4.339 2.449 2,94 1,66 

Pouso Alto 5.981 2.831 1.636 4,73 2,73 

São Lourenço 45.488 26.298 13.919 5,78 3,06 

São Sebastião do Rio Verde 2.231 879 476 3,94 2,13 

Soledade de Minas 6.112 2.286 1.126 3,74 1,84 

Fonte: DENATRAN (2019) – Adaptado 

Os valores calculados para os índices de motorização (veíc / 10hab e auto / 10hab), não devem ser 

considerados precisos, sob o ponto de vista numérico, já que, mesmo sendo os dados oficiais mais 

 
5 DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito (2019). Estatísticas de Frota. Acesso em 10 de abril de 2019. 
Disponível em: <http://www.denatran.gov.br/estatistica/639-frota-2019> 
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recentes, os dados das frotas de veículos, segundo o DENATRAN, referem-se a fevereiro de 2019 e os dados 

de população são relativos a uma estimativa populacional realizada pelo IBGE para o mês de julho de 2018. 

Entretanto, o fato de não corresponderem à mesma época não invalida o aspecto comparativo da análise 

entre os municípios. Constata-se que os índices de motorização de São Lourenço coincidem com a 

realidade dos municípios de seu entorno, havendo diferença significativa apenas para a capital do estado, 

Belo Horizonte. 

Conforme apresentado na Tabela 13, estes números tendem a representar, com o passar dos anos, um 

significativo aumento da taxa de motorização no município, que atualmente é de 5,78 veíc. / 10 hab. 

A Figura 8 apresenta a projeção de crescimento para a frota local caso sejam mantidas as taxas de 

crescimento observadas nos últimos dois anos (menores do que nos anos anteriores). 

 
Figura 8: Projeção da variação da frota de São Lourenço 2003-2029 

Fonte: DENATRAN (2019) – Adaptado 

Observa-se que, tanto em fevereiro de 2019, quanto na projeção para o ano de 2029, a razão entre a frota 

de automóveis e a de motos não apresentou mudanças significativas. O número de motos no ano de 2028 

será aproximadamente 1,96 vezes menor do que a frota de automóveis. 

Considerando o total de veículos, estima-se que entre os anos de 2019 e 2029 a frota crescerá cerca de 

36%. 
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2 ASPECTOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS 

2.1 População 

Em 2010 o município de São Lourenço possuía uma população de 41.657 habitantes, de acordo com os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018)6), com uma proporção de 47,43% de 

homens e 52,57% de mulheres. Segundo estimativa, a população residente, com data de referência de 1º 

de julho de 2018, era de 45.488 habitantes, distribuídos em uma área total de 58,019 km2. A população 

local, de acordo com o censo IBGE (2010), distribui-se no território municipal conforme a Figura 9. 

 
Figura 9: Distribuição da população no território do município de São Lourenço 

Fonte: IBGE (2018) 

Já a densidade demográfica do município é de 417,99 hab./km2 apresentando variações de intensidades no 

território municipal. 

O município apresentou uma taxa geométrica de crescimento anual, no período de 2000 a 2010, da ordem 

de 1,21%, inferior àquela verificada a década precedente, quando a taxa chegou a 2,38%. Além disso, o 

grau de urbanização da população está em 100%, indicando que existe apenas população urbana no 

conjunto populacional total, conforme Tabela 14.  

 
6IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018). Cidades - Minas Gerais - São Lourenço. Acesso em 10 de 
abril de 2019. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-lourenco/panorama> 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-lourenco/panorama
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Tabela 14: População Total por Gênero, Rural / Urbana de São Lourenço 

Estrutura etária 

1991 2000 2010 

População % População % População % 

Homens 14.285 47,82 17.749 48,07 19.758 47,43 

Mulheres 15.585 52,18 19.178 51,93 21.899 52,57 

Urbana 29.498 98,75 36.927 100,00 41.657 100,00 

Rural 372 1,25 0 0,00 0 0,00 

Total 29.870 100,00 36.927 100,00 41.657 100,00 

Fonte: PNUD (2019)7 

A distribuição da população em 1991, 2000 e 2010 apresentava os seguintes quadros: 

 
Figura 10: Pirâmide etária de São Lourenço em 1991 (distribuição por sexo, segundo os grupos de idade) 

 
7 PNUD – Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento (2019). Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
Acesso em 10 de abril de 2019. Disponível em: < http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-lourenco_mg> 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-lourenco_mg
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Fonte: PNUD (2019) 

 
Figura 11: Pirâmide etária de São Lourenço em 2000 (distribuição por sexo, segundo os grupos de idade) 

Fonte: PNUD (2019) 

 
Figura 12: Pirâmide etária de São Lourenço em 2010 (distribuição por sexo, segundo os grupos de idade) 

Fonte: PNUD (2019) 

 

No que diz respeito à composição etária e de gênero, a partir da comparação das pirâmides etárias, é 

possível constatar uma diminuição no ritmo de crescimento populacional e modificação da sua estrutura, 

com redução da proporção de crianças e jovens, aumento da população adulta e uma tendência de 

substantiva elevação de idosos. 

A razão de dependência no município chegou a 44,31% em 2010, tendo se retraído de 60,42% em 1991. 

Esse indicador mede a participação relativa do contingente populacional potencialmente inativo, que 

deveria ser sustentado pela parcela da população potencialmente produtiva. Valores elevados indicam que 

a população em idade produtiva deve sustentar uma grande proporção de dependentes, o que significa 

consideráveis encargos assistenciais para a sociedade. Dessa forma, a retração mencionada configura o 
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bônus demográfico, fenômeno em que a estrutura etária da população atua no sentido de facilitar o 

crescimento econômico. 

Outro indicador sobre a população idosa é o índice de envelhecimento utilizado em estudos demográficos 

para acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população. Este índice compara o grupo de 65 

anos ou mais de idade com os menores de 15 anos de idade, a partir da razão entre a população idosa e 

infanto-juvenil. Valores elevados (próximo ou maiores que um) desse índice indicam que a transição 

demográfica se encontra em estágio avançado.  

Há que se registrar que, apesar do bônus demográfico, há um processo de envelhecimento relativo da 

população. Em 1991, a taxa de envelhecimento era de apenas 6,90%, tendo passado, em 2000, para 8,34%, 

chegando, em 2010, a 10,32%, numa tendência crescente que deve permanecer nas próximas décadas. 

A Tabela 15 apresenta indicadores demográficos de longevidade, mortalidade e fecundidade para o 

município, cobrindo os últimos levantamentos censitários. 

Tabela 15: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade do município de São Lourenço 

Indicadores 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 69,3 75,2 77,3 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 26,1 15,1 11,5 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 34,4 16,5 13,3 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 2,5 2,2 1,8 

Fonte: PNUD (2019) 

Esses indicadores fornecem um retrato das condições de sobrevivência da população local e possuem 

relação direta com parte das estimativas e projeções populacionais. Eles reforçam a tendência de 

envelhecimento relativo da população e apontam para a constituição de famílias (e domicílios) menores, o 

que implica na permanência da pressão da demanda sobre os serviços e sobre o espaço urbano. 

A análise da composição da população por cor ou raça (apresentada na Figura 13) evidencia predomínio da 

população branca (branca e amarela), representando 71,0% da população, contra 29,0% da população que 

se declara afrodescendente. 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 106 

 
Figura 13: Distribuição da População por cor 

Fonte: IBGE (2018) 

Implícita nas características gerais da população encontra-se, ainda, a análise do contingente de pessoas 

com deficiência. De acordo com os dados do Censo Demográfico 2010, havia em São Lourenço 10.829 

pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas, representando 26,0% da população do 

município.  

A deficiência visual foi a que mais incidiu sobre a população, 8.394 pessoas declararam ter dificuldade para 

enxergar, o que equivale a 20,5% da população do município. Desse total, 180 eram cegas (0,4% da 

população) e 1.278 tinham grande dificuldade para enxergar. 

 
Figura 14: Percentual da população com deficiência do município de São Lourenço 
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Fonte: IBGE (2018) 

2.2 Condições de Moradia 

O tema habitação, enquanto necessidade básica de sobrevivência da população, é aqui tratado em 

continuidade aos levantamentos e estudos dos itens anteriores, que tem por foco produzir informações 

sobre a qualidade de vida da população do município. 

O conceito de inadequação de moradias diz respeito a domicílios onde haja necessidade de melhorias 

devido a determinados tipos de precarização que afetam a qualidade de vida dos moradores.  

Consideram-se como carentes de infraestrutura todos os domicílios que não disponham de pelo menos um dos 

seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, abastecimento com redes de água e esgoto, coleta de lixo. 

Conforme o último Censo Demográfico (2010), São Lourenço dispunha de 13.667 domicílios particulares 

permanentes, todos localizados em área urbana.  

A partir da análise da Tabela 16 observa-se que no município há um grande predomínio de domicílios 

unifamiliares, representando 86,66% do total de domicílios particulares permanentes. A existência de 

residências multifamiliares (apartamentos) ainda é reduzida e corresponde a pouco mais de 11% do total 

de domicílios, ainda que já represente a segunda maior ocorrência de tipo domiciliar na cidade. 

Tabela 16: Domicílios particulares permanentes por tipo - 2010 

Total Casa % Apartamento % 
Casa de vila ou 
em condomínio 

% 
Cômodos 

ou cortiços 
% 

13.667 11.842 86,66% 1.556 11,38% 246 1,80% 23 0,16% 

Fonte: IBGE (2018) 

No que se refere à infraestrutura e à adequação das moradias, São Lourenço apresenta uma realidade 

relativamente satisfatória. De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, os indicadores de 

habitação mostraram melhoras significativas ao longo dos anos, como pode ser observado na Tabela 17. 

Percebe-se uma evolução considerável especialmente no que se refere à coleta de resíduos sólidos, que em 

2010 apresentava uma taxa de 98,69% de domicílios com coleta de lixo por companhia de limpeza, 

enquanto em 1991 apenas 91,90% dos domicílios eram atendidos por esse serviço. 

Tabela 17: Evolução dos indicadores de habitação de São Lourenço 

Indicadores de Habitação 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 95,83 99,03 99,39 

% da população em domicílios com energia elétrica 98,36 99,84 99,98 

% da população em domicílios com coleta de lixo *População urbana 91,90 98,69 99,07 

Fonte: PNUD (2019) 
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Segundo os dados relativos à cobertura do serviço de abastecimento de água no município em estudo 

98,49% dos domicílios são atendidos pela rede de abastecimento de água, os demais têm acesso à água 

pela captação da chuva (em cisterna ou por outra forma), de poços ou nascente, e de rio, açude, lago ou 

igarapé ou não possuem abastecimento de água. 

Os dados relativos ao esgotamento sanitário doméstico e de iluminação elétrica na cidade se mostram 

satisfatórios. A quase totalidade dos domicílios apresentava banheiro e rede de esgoto e energia elétrica 

fornecida por companhia distribuidora em 2010. 

Considerando o número total de domicílios particulares permanentes em cada ano, os dados apontam que, 

no ano de 2010, 95,52% do total de moradias apresentava saneamento adequado. Verifica-se, ainda, que 

as características urbanísticas do entorno dos domicílios investigadas no Censo Demográfico 2010, 

apresentam incidência elevada de iluminação pública (95,50%), de pavimentação (94,16%), de meio-fio / 

guia (93,50%), calçadas (82,87%) e arborização (71,48%). A presença de bueiro / boca de lobo foi de 68,06% 

e de identificação nos logradouros foi de 84,96%. Com os percentuais mais baixos encontram-se as rampas 

para cadeirante, sendo que é inexistente em 91,26%. 

Baixas ocorrências ocorreram para as características relacionadas ao meio ambiente: depósitos de lixo 

(existentes em 1,72% dos domicílios) e esgoto a céu aberto (existente em 2,17% dos domicílios). 

2.3 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três 

dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda.  

Dessa forma, tal índice agrega três dimensões importantes: a oportunidade de viver uma vida longa e 

saudável (esperança de vida ao nascer), de ter acesso ao conhecimento (número médio de anos de estudo 

e taxa de analfabetismo) e ter um padrão de vida que garanta as necessidades básicas (renda familiar per 

capita média ajustada), representadas pela saúde, educação e renda. 

Considerando o tema no geral, em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de São 

Lourenço era de 0,699 e, em 2010, este índice foi de 0,759, de acordo com o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), como indicado na Tabela 18. Segundo classificação da PNUD, o município 

está entre as regiões consideradas de alto desenvolvimento (IDH entre 0,700 a 0,799). 

Tabela 18: IDHM do Município de São Lourenço 

Ano IDHM 

1991 0,549 

2000 0,699 

2010 0,759 

Fonte: PNUD (2019) 

Com relação aos componentes do índice, em 2010, São Lourenço apresentou IDHM Educação de 0,673, 

pontuou 0,871 no IDHM Longevidade e seu IDHM Renda foi de 0,746. O detalhamento dos aspectos 

implícitos ao IDHM e a evolução dos mesmos ao longo do tempo são apresentados na Figura 15: 
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Figura 15: Evolução do IDH e seus componentes 1991-2010 

Fonte: PNUD (2019) 

2.4 Saúde 

A busca de medidas do estado de saúde da população é uma atividade central em saúde pública, iniciada 

com o registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. 

Numa análise preliminar, revela-se o conceito de mortalidade infantil, na Tabela 15, que revela o número de 

óbitos de crianças menores que um e cinco anos de idade, por mil nascidos vivos. Em concordância com a 

observação realizada no item 2.1, a redução da mortalidade infantil supracitada explica-se pela relativa 

melhora das condições de saneamento básico, alfabetização e melhora nos níveis de pobreza (aspecto a ser 

detalhado no decorrer deste arquivo), podendo ser creditada ainda à melhoria da cobertura vacinal. 

A Figura 16 apresenta os recursos de saúde (por 1.000 habitantes) existentes no município. 

 
Figura 16: Distribuição dos recursos de saúde de São Lourenço em 2012 
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Fonte: SEBRAE (2014)8 

2.5  Educação 

A despeito dos avanços nas políticas e gestão da educação de São Lourenço, no panorama municipal é 

relevante para esse diagnóstico o acesso e permanência de estudantes na escola. Em um breve resumo 

sobre a situação da estrutura educacional no município, com referência aos dados de 2017, verifica-se: 

o Com relação ao quantitativo de escolas: 

• Para o pré-escolar, há 19 estabelecimentos, e a rede pública é responsável por 42,1% deles; 

• Para o ensino fundamental, há 20 estabelecimentos, e a rede pública é responsável por 55,0% deles; 

• Para o ensino médio, há 9 estabelecimentos, e a rede pública é responsável por 44,4% deles. 

o Quanto à função docente, em 2010 o município dispunha de 80 professores no pré-escolar. Outros 

147 profissionais davam aula no ensino médio. 

Ainda que não sejam suficientes para a compreensão da educação são-lourenciana, os indicadores de matrícula são 

importantes para dimensionar o tamanho do sistema educacional do município. O Censo Demográfico de 2010 

registrou um total de 8.167 alunos matriculados em instituições de ensino em São Lourenço, incluindo as modalidades 

educacionais, conforme a Tabela 19. 

  

 
8SEBRAE – Sistema de Apoio à Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (2014). Identidade dos Municípios 
Mineiros. São Lourenço. Acesso em 10 de abril de 2019. Disponível em: 
<https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/diagnostico/identidade-dos-municipios-
mineiros---sao-lourenco#> 

https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/diagnostico/identidade-dos-municipios-mineiros---sao-lourenco
https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/diagnostico/identidade-dos-municipios-mineiros---sao-lourenco
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Tabela 19: Características da estrutura educacional de São Lourenço 

Nível, etapa e modalidade da educação Matrículas Instituições Docentes 

Ensino Pré-escolar 

Instituição Privada 351 

19 80 Instituição Pública 685 

Total 1.036 

Ensino Fundamental 

Instituição Privada 1.416 

20 - Instituição Pública 3.914 

Total 5.330 

Ensino Médio 

Instituição Privada 417 

9 147 Instituição Pública 1.384 

Total 1.801 

Total 8.167 48 227 

Fonte: IBGE (2018) 

Para identificar a demanda por educação básica e superior, considerar-se-á a relação entre número de 

crianças e jovens, nas idades próprias, e sua correspondência a cada nível / etapa educacional. Esse 

indicador aponta para a defasagem idade-nível / etapa educacional, sendo que em 2010, 85,44% dos 

alunos que estavam cursando o ensino básico regular com até dois anos de atraso. 

Além disso, a proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos 

indica a situação da educação entre a população em idade escolar e compõe o IDHM Educação 

(componente implícito no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal já mencionado nesse 

diagnóstico). Em São Lourenço a proporção de jovens de 15 a 17 anos aumentou consideravelmente, 

conforme ilustrado na Figura 17. 

 
Figura 17: Frequência escolar no município do São Lourenço 1991-2010 

Fonte: SEBRAE (2014) 
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Outro indicador se refere à média de anos de estudos dos jovens brasileiros, que representa a expectativa 

da população jovem, medida pelo número médio de anos de estudo que uma criança que ingressa na 

escola deverá completar ao atingir 18 anos de idade. Os dados indicam um aumento na média de anos de 

estudo, sendo que entre 2000 e 2010, passou de 9,18 para 9,66 anos, enquanto no estado passou de 9,16 

para 9,38 anos. 

Além das crianças e jovens nas idades próprias, que precisam ser incorporados, há ainda aqueles com idade 

superior a 25 anos e que não foram alfabetizados ou não possuem escolaridade básica completa. Os dados 

dos levantamentos censitários das últimas décadas apresentam forte redução na taxa de analfabetos na 

população com 25 anos ou mais, tal qual indica os gráficos apresentados na figura que segue. 

 
Figura 18: Evolução da Escolaridade da população de 25 anos ou mais 1991-2010 

Fonte: PNUD (2019) 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) reúne, em um só indicador, dois conceitos 

importantes para monitorar o sistema de ensino: taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de 

ensino e média de desempenho em exames padronizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

Os dados sobre aprovação escolar são obtidos pelo Censo Escolar e as médias de desempenho utilizadas no 

cálculo são as da Prova Brasil, para escolas e município, e do Sistema de Avaliação Básica (Saeb), para os 

estados e País, realizados a cada dois anos.  

Criado em 2007 pelo Inep, o IDEB foi formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e 

estabelecer metas para melhoria do ensino, variando de zero a dez. As metas estabelecidas são 

diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média 

correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos. 

Em se tratando da educação, o município apresentou o seguinte quadro (Tabela 20) nas edições do IDEB. 
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Tabela 20: Desempenho de São Lourenço nas Edições do IDEB 

Rede 
Pública 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

IDEB IDEB Meta IDEB Meta IDEB Meta IDEB Meta IDEB Meta IDEB Meta Meta 

Anos 
Iniciais 

4,3 5,1 4,3 5,7 4,7 6,2 5,1 6,4 5,4 6,8 5,6 6,9 5,9 6,1 

Anos 
Finais 

3,5 4,3 3,5 4,6 3,7 4,6 3,9 5,1 4,3 5,1 4,7 4,9 5,0 5,5 

Fonte: INEP (2019)9 

Os resultados revelam que, para os anos iniciais (até a 4ª série) São Lourenço atingiu a meta e cresceu, no 

entanto, para os anos finais (de 5ª a 8ª séries), a meta não foi atingida e o indicador sofreu queda. 

Comparativamente, em 2017, o estado pontua 6,3 (anos iniciais) e 4,5 (anos finais) no IDEB e o país, 5,8 e 

4,7, respectivamente.  

3 ASPECTOS ECONÔMICOS 

3.1 Economia 

O município de São Lourenço apresentou um Produto Interno Bruto (PIB) em 2016 de aproximadamente R$ 

917 milhões. O PIB municipal advém, em sua maior parte, da indústria e do setor terciário, refletindo, na 

própria estrutura da ocupação da mão-de-obra. A economia do município é fundamentalmente urbana, 

sendo residual a riqueza e renda geradas em atividades agrícolas. 

Apresenta-se a seguir os gráficos de evolução do PIB do município: 

 
Figura 19: Evolução do Produto Interno Bruto do município de São Lourenço (em R$ milhões) 

 
9INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2019). IDEB - Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica. Acesso em: 10 de abril de 2019. Disponível em 
<http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=2305011> 
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Fonte: IBGE (2018) 

  
Figura 20: Valor Adicionado Bruto por setor no município de São Lourenço 2016 

Fonte: IBGE (2018) 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, a renda per capita média de São Lourenço 

cresceu cerca de 102% nas últimas décadas, passando de R$ 412,45, em 1991, para R$ 796,63, em 2000, e 

por fim para R$ 831,32 em 2010, sendo que a economia municipal gera um PIB per capita anual inferior ao 

indicador metropolitano. 

Além disso, a proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar inferior a R$ 140,00 (a preços de 

agosto de 2010), passou de 37,18% em 1991 para 5,89% em 2010. 

Faz importante nessa análise o Índice de Gini, que é uma medida de desigualdade, instrumento para medir 

o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos 

mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um, em que valores próximos de um 

caracterizam a completa desigualdade entre as rendas. No caso de São Lourenço a evolução da 

desigualdade de renda nos períodos considerados nos Censos Demográficos pode ser descrita pela Tabela 

21. 

Tabela 21: Renda, Pobreza e Desigualdade - São Lourenço 

 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 412,45 796,63 831,32 

% de extremamente pobres 13,53 2,34 0,93 

% de pobres 37,18 11,94 5,89 

Índice de Gini 0,61 0,63 0,51 

Fonte: PNUD (2019) 

  

Administração 
Pública

23,2%
Agropecuária

0,2%

Indústria
7,6%Serviços

69,0%
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3.2 Trabalho e renda 

A dimensão renda e trabalho aparece naturalmente como um importante indicador de qualidade de vida. 

Dessa forma, no que se referem ao emprego formal, uma análise do mercado de trabalho do município 

indica que, o número de demitidos sofreu redução e o contingente de admitidos sofre aumento, obtendo, 

por fim um saldo líquido positivo (Figura 21). 

 
Figura 21: Evolução das estatísticas do trabalho do município de São Lourenço 2010-2013 

Fonte: SEBRAE (2014) 

Para 2012 foram registradas 3.563 empresas atuantes no município, empregando 7.203 pessoas. Ainda 

sobre as características empresariais apresenta-se a Figura 22. 

 
Figura 22: Características empresariais do município de São Lourenço 2012 

Fonte: SEBRAE (2014) 
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CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG 
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II. 2 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA ATUAL 

1 ASPECTOS LOCAIS 

1.1 Localização e Acessos Viários 

O Município de São Lourenço localiza-se na região Sul/Sudoeste de Minas Gerais, Região Sudeste do Brasil, e 

faz parte da microrregião de São Lourenço. Distante 387 km da capital mineira, tem como municípios 

limítrofes: Carmo de Minas, Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde e Soledade de Minas, conforme 

apresentado na Figura 23. 

 
Figura 23: Municípios limítrofes de São Lourenço 

O município ocupa uma área de 58,019 km2 e é servido pelas rodovias federais BR-383 e BR-460 (Figura 24), 

interligando-o aos municípios limítrofes e à BR-354. A BR-383 tem início em Conselheiro Lafaiete e se estende 

até Ubatuba no estado de São Paulo; já a BR-460 percorre apenas o estado mineiro, com extremo em São 

Lourenço, no entroncamento com a BR-354. 

Com relação à acessibilidade interna o sistema viário do município se caracteriza por uma rede de vias que se 

desenvolveram sem um planejamento específico. Vale ressaltar que a malha viária da região central possui 

vias ortogonais entre si com calçamento em pedras portuguesas, cujos principais eixos representam os trechos 

urbanos das rodovias que cortam o município. A Figura 24 apresenta o sistema viário do município, bem como 

alguns pontos de referência. 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 118 
 

 
Figura 24: Sistema Viário municipal 

 

1.2 Demografia e Economia 

Em 2010 o município de São Lourenço possuía uma população de 41.657 habitantes, de acordo com os dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com uma proporção de 47,43% de homens e 52,57% 

de mulheres. Segundo estimativa, a população residente, com data de referência de 1º de julho de 2018, era 

de 45.488 habitantes, distribuídos em uma área total de 58,019 km2. A população local, de acordo com o 

censo IBGE (2010), distribui-se no território municipal conforme a Figura 25. 
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Figura 25: Distribuição da população no território do município de São Lourenço (ampliado) 

O município de São Lourenço apresentou um Produto Interno Bruto (PIB) em 2016 de aproximadamente R$ 

917 milhões. O PIB municipal advém, em sua maior parte, da indústria e do setor terciário, refletindo, na 

própria estrutura da ocupação da mão-de-obra. A economia do município é fundamentalmente urbana, sendo 

residual a riqueza e renda geradas em atividades agrícolas. Apresenta-se a seguir os gráficos de evolução do 

PIB do município: 

 
Figura 26: Evolução do Produto Interno Bruto do município de São Lourenço (em R$ milhões) 

Fonte: IBGE (2018)10 

 
10IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018). Cidades - Minas Gerais - São Lourenço. Acesso em 10 de 
abril de 2019. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sao-lourenco/panorama> 
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Figura 27: Valor Adicionado Bruto por setor no município de São Lourenço 2016 

Fonte: IBGE (2018) 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, a renda per capita média de São Lourenço 

cresceu cerca de 102% nas últimas décadas, passando de R$ 412,45, em 1991, para R$ 796,63, em 2000, e por 

fim para R$ 831,32 em 2010, sendo que a economia municipal gera um PIB per capita anual inferior ao 

indicador metropolitano. 

Além disso, a proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar inferior a R$ 140,00 (a preços de 

agosto de 2010), passou de 37,18% em 1991 para 5,89% em 2010. 

Faz importante nessa análise o Índice de Gini, que é uma medida de desigualdade, instrumento para medir o 

grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais 

pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um, em que valores próximos de um caracterizam a 

completa desigualdade entre as rendas. No caso de São Lourenço a evolução da desigualdade de renda nos 

períodos considerados nos Censos Demográficos pode ser descrita pela Tabela 22. 

Tabela 22: Renda, Pobreza e Desigualdade - São Lourenço 

 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 412,45 796,63 831,32 

% de extremamente pobres 13,53 2,34 0,93 

% de pobres 37,18 11,94 5,89 

Índice de Gini 0,61 0,63 0,51 

Fonte: PNUD (2019)11– Adaptado. 

  

 
11 PNUD – Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento (2019). Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
Acesso em 10 de abril de 2019. Disponível em: < http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/sao-lourenco_mg> 
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2 PESQUISAS REALIZADAS E FONTES DE DADOS 

Neste item são descritas as pesquisas realizadas no sistema de transporte público por ônibus no município de 

São Lourenço e as fontes de dados utilizadas para a realização do panorama geral do sistema. A Figura 28 

apresenta um fluxograma com a metodologia de trabalho. 

 
Figura 28: Fluxograma de trabalho 

 

2.1 Análise da Legislação e de Contratos Existentes 

Para um bom planejamento do sistema de transporte coletivo, faz-se essencial o entendimento das amarras 

legais sobre a temática e de sua atual adequação à operação de fato do sistema. 

O serviço de transporte é fornecido diretamente aos cidadãos e, como tal, segue diretrizes legais para seu 

funcionamento. Dessa forma, para o desenvolvimento de propostas para o sistema, faz-se necessário 

compreender adequadamente a legislação vigente sobre o tema, garantindo que as medidas propostas sejam 

coerentes com as amarras legais, bem como analisar os contratos em vigor. Por isso, foram levantados os 

documentos jurídicos pertinentes à análise em questão. 

 

2.2 Dados de Demanda – Bilhetagem Eletrônica 

O levantamento de dados do serviço de transporte coletivo municipal envolveu o recolhimento de 

informações referentes à bilhetagem eletrônica do sistema, que consiste basicamente no pagamento do valor 

da passagem de forma eletrônica, e a análise dos relatórios de abastecimento da empresa concessionária. Tais 

relatórios contam com informações de número da roleta e quilometragem de cada veículo. 

Dados históricos 
de bilhetagem
(2018 – 2019)

Pesquisa 
Embarcada

(Março 2019)

Informações 
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Caracterização do 
Sistema Atual

Detalhamento 
básico do Sistema 
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No presente trabalho, os relatórios da bilhetagem eletrônica permitiram quantificar a demanda total e por 

linhas do sistema e determinar os horários de maior e menor movimento, consolidados nas faixas horárias 

definidas nas análises que seguem. Já os relatórios de abastecimento possibilitaram a construção de um 

histórico de demanda de passageiros do sistema para avaliar a sazonalidade da demanda ao longo do ano. 

O diagnóstico do sistema de transporte coletivo municipal baseou-se, portanto, na análise da bilhetagem 

eletrônica dos meses de janeiro a setembro de 2019 e da análise dos relatórios de abastecimento de janeiro 

de 2018 a dezembro de 2018. A análise destes relatórios de abastecimento foi necessária pois a empresa 

concessionária realizou uma troca no sistema de bilhetagem eletrônica e esta transição aconteceu durante 

todo o segundo semestre de 2018, prejudicando assim a série histórica da bilhetagem eletrônica. 

 

2.3 Pesquisa Embarcada 

A pesquisa embarcada teve como objetivo aferir informações sobre a região de embarque dos passageiros do 

sistema de transporte coletivo municipal. Neste sentido, tal pesquisa quantificou o número de passageiros 

embarcados em cada trecho pré-definido da linha, proporcionando a caracterização das regiões de 

atendimento do sistema na área de estudo. 

A pesquisa embarcada contou com um pesquisador embarcado em cada ônibus efetuando, ao longo da 

viagem, o controle do local de embarque do passageiro e a forma de embarque (porta dianteira ou porta 

traseira, em caso de gratuidade). Foram realizadas pesquisas em todas as linhas do sistema ao longo de um dia 

útil, das 6:00 às 20:00 horas. A pesquisa ocorreu do dia 22 ao dia 25 de março de 2019. 

Ressalta-se que os pesquisadores passaram por processo de treinamento e teste, além do acompanhamento 

da Consultora, garantindo assim a eficiência da pesquisa e a validação dos dados obtidos. 

As informações coletadas foram preenchidas em um formulário específico para cada linha do sistema, que 

contava com os locais de embarque dos usuários. Além disso, cada formulário contava com informações 

básicas, como número da linha, data, horário de partida, carro e nome do motorista. A Figura 29 apresenta um 

exemplo do formulário utilizado. 

 

2.4 Pesquisa de Opinião com os Usuários dos Ônibus 

Para complementar o diagnóstico do sistema, realizou-se a aplicação de questionários com os usuários do 

sistema de transporte coletivo, para análise da perspectiva dos usuários, permitindo a ponderação de fatores 

de controle e qualidade, que apenas o usuário pode expressar. Tal questionário foi aplicado de forma 

presencial e online, com a divulgação realizada pelas redes sociais e site oficial da Prefeitura Municipal.  
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Figura 29: Exemplo de formulário de pesquisa embarcada 

 

  

Data: ____/____/_____ Nº CARRO:______ Pesquisador(a): ___________________________________

Saída: Carioca Partida:____:____ Nº Roleta: ________ Motorista:____________________

Partida:____:____ Nº Roleta: ________

De Entrada do Centro (Feira de 

Artesanato)  até Saída do Centro (Praça 

Duque de Caxias)

De Saída do Centro (Praça Duque de 

Caxias) até Carioca

De Saída do Centro (Feira de Artesanato) 

até São Lourenço Velho

De Entrada do Centro (Praça Duque de 

Caxias)  até Saída do Centro (Feira de 

Artesanato)

LINHA: 01 - Carioca x São Lourenço Velho

TRECHO PASSOU NA ROLETA ENTROU PORTA DE TRÁS

De Carioca até Entrada do Centro (Praça 

Duque de Caxias)

De São Lourenço Velho até Entrada do 

Centro (Feira de Artesanato)

PESQUISA DE TRANSPORTE COLETIVO

SÃO LOURENÇO MG

Saída: São Lourenço Velho
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3 ASPECTOS DA OFERTA 

3.1 Caracterização da Rede de Serviços 

O Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Lourenço encontra-se em operação pela 

empresa Circular São Lourenço Ltda EPP. Até agosto de 2019, o sistema era composto por 9 linhas urbanas. Em 

setembro de 2019 o sistema em operação sofreu uma reestruturação, passando a operar segundo a 

especificação prevista neste projeto básico. 

A Tabela 23 e a Tabela 24 apresentam um descritivos das linhas e a Figura 30 apresenta a cobertura das rede 

de transporte. 

Tabela 23: Linhas de transporte coletivo de São Lourenço – até agosto/2019 

Linha Nome 
Extensão (ida e 

volta) 
Quantidade 
de veículos 

01A Carioca x São Lourenço Velho – saída da Rua dos Manacás 13,73 km 1 

01B Carioca x São Lourenço Velho – saída da Rua Dr. Marcelo Prazeres 13,34 km 1 

02 Rodoviária x Vila Carneiro 12,56 km 2 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Vila Nova 16,53 km 2 

04 Rodoviária x Palmela - via Colégio 16,25 km 1 

05 Ramon x Rodoviária - via Centro 13,23 km 1 

06 Sonda x Silvestre Ferraz 12,44 km 1 

07 Santa Mônica x João de Deus 13,19 km 1 

08 Cohab x Residencial Rio Verde 25,30 km 1 

09 Ramon x Rodoviária - via Palmela e Colégio 13,73 km 1 

 

Tabela 24: Linhas de transporte coletivo de São Lourenço – a partir de setembro/2019 

Linha Nome Extensão – ida e 
volta (km) 

Quantidade 
de veículos 

01 São Lourenço x Centro 7,47 1 

02 Carioca x Centro 6,44 1 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Centro 7,84 1 

04 Cohab x Centro 8,28 1 

05 João de Deus x Centro 6,82 1 

06 Rodoviária x Centro 6,76 1 

07 Vila Nova x Centro 6,40 1 

08 Sonda x Centro 6,84 1 

09 Santa Mônica x Centro 6,46 1 

10 Nossa Senhora de Fátima x Palmela 11,90 1 

11 Silvestre Ferraz x Ramon - via Centro 17,86 1 

 

Atualmente, o sistema conta com uma frota total de 15 veículos, 11 operacionais e 4 reservas. 

Para efeito do detalhamento do sistema atual, são apresentadas neste item apenas as informações descritivas 

relativas ao contexto ‘até agosto de 2019’, uma vez que os dados consolidados relativos à situação ‘a partir de 

setembro/2019’ são incipientes.  

No item 6 – Detalhamento das Linhas, são apresentados os mapas de cada linha do sistema municipal, bem 

como os itinerários de cada linha. 
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Figura 30: Linhas urbanas – até agosto 2019 
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3.2 Oferta Programada e Realizada 

Considerando o sistema municipal como um todo, são realizadas por mês, em média, 5.331 viagens. Nesta 

análise, foi considerado que a viagem corresponde a uma ida e uma volta da linha. A Tabela 5 apresenta o 

número de viagens programadas para cada linha por tipo de dia. Foi calculado também o número de viagens 

totais em um mês padrão, composto com 22 dias úteis, 4 sábados e 4 domingos, totalizando 30 dias. Ressalta-

se ainda que os valores de meia viagem que aparecem na tabela a seguir referem-se às linhas que na última 

viagem do dia realizam apenas o trecho de ida. 

Tabela 25: Viagens programadas 

Linha Nome Dia útil Sábado Domingo Mensal 

01A Carioca x São Lourenço Velho - saída da Rua dos 
Manacás 

17 17 17 510 

01B Carioca x São Lourenço Velho - saída da Rua 
Marcelo Prazeres 

16 16 16 480 

02 Rodoviária x Vila Carneiro 33 33 33 990 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Vila Nova 33 33 33 990 

04 Rodoviária x Palmela - via Colégio 15,5 15,5 0 403 

05 Ramon x Rodoviária - via Centro 16 16 0 416 

06 Sonda x Silvestre Ferraz 17 17 17 510 

07 Santa Mônica x João de Deus 16,5 16,5 16,5 495 

08 Cohab x Residencial Rio Verde 16,5 16,5 16,5 495 

09 Ramon x Rodoviária - via Palmela e Colégio 0 0 10,5 42 

Total 180,5 180,5 159,5 5.331 

Observa-se que as linhas de 01 a 08 operam todos os dias da semana com o mesmo número de viagens, com 

exceção das linhas 04 e 05, que operam apenas de segunda à sábado. No domingo, essas duas linhas deixam 

de operar e são substituídas pela linha 09, que atendem os dois bairros (Palmela e Ramon) em um mesmo 

itinerário. 

A Tabela 7 apresenta o número de viagens realizadas diariamente por faixa horária. Tais faixas horárias são 

apresentadas na Tabela 26. 

Tabela 26: Faixas horárias 

Período Início Fim 

Madrugada MAD 00:00 05:00 

Hora Pico Manhã HPM 05:00 09:00 

Entre Pico Manhã EPM 09:00 11:00 

Hora Pico Almoço HPA 11:00 14:00 

Entre Pico Tarde EPT 14:00 16:00 

Hora Pico Tarde HPT 16:00 20:00 

Noturno NOT 20:00 00:00 
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Tabela 27: Número de viagens por faixa horária 

Faixa Horária Dia Útil Sábado Domingo Mensal 

HPM 29 29 25 854 

EPM 22 22 20 652 

HPA 33 33 29 974 

EPT 22 22 20 652 

HPT 44 44 39 1.300 

NOT 31 31 28 918 

Total Geral 181 181 161 5.350 

 

Em relação à distância percorrida, calculou-se a distância média diária percorrida por faixas horárias. A Tabela 

8 apresenta estes resultados. 

Tabela 28: Quilometragem percorrida 

Linha Nome 
Km 

produtiva 
Dia útil Sábado Domingo Mensal 

01 Carioca x São Lourenço Velho 13,73 453 453 453 13.593 

02 Rodoviária x Vila Carneiro 13,34 440 440 440 13.207 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Vila Nova 12,56 414 414 414 12.434 

04 Rodoviária x Palmela - via Colégio 16,53 256 256 0 6.662 

05 Ramon x Rodoviária - via Centro 16,25 260 260 0 6.760 

06 Sonda x Silvestre Ferraz 13,23 225 225 225 6.747 

07 Santa Mônica x João de Deus 12,44 205 205 205 6.158 

08 Cohab x Residencial Rio Verde 13,19 218 218 218 6.529 

09 Ramon x Rodoviária - via Palmela e Colégio 25,30 0 0 266 1.063 

Total Geral - 2.462 2.472 2.221 73.152 

 

Observa-se que ao longo de um mês, os veículos do sistema percorriam, em média, pouco mais de 73 mil 

quilômetros. E, dado que a frota operacional do sistema é de 11 veículos, o percurso médio mensal por veículo é 

cerca de 6.625 km. Considerando ainda um período de doze meses, tem-se um percurso médio anual de cerca de 

79.500 km para cada veículo. Vale ressaltar que a extensão média das viagens, considerando a ida e a volta, é de 

15,1 km. Ressalta-se que estes valores foram obtidos indiretamente por meio da quilometragem do itinerário de 

cada linha de ônibus do sistema e do quadro de horários em vigor no mês de outubro de 2019. Além disso, foi 

considerado um mês padrão, com 22 dias úteis, 4 sábados e 4 domingos. 
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3.3 Caracterização da Frota empregada 

Como dito anteriormente, o sistema conta com um total de 15 ônibus, sendo 11 operacionais e 4 compõem a 

frota reserva do sistema. A Tabela 29 apresenta os dados dos ônibus da frota do sistema municipal. 

Tabela 29: Frota de ônibus empregada 

ID Placa 
Ano 

Fabricação 
Idade 

Modelo 
Chassi 

Marca Chassi Modelo 
Carroceria 

Marca 
Carroceria 

Tipo de 
veículo 

380 GVK-5158 2002 17 OF-1417 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

400 GVK-5170 2004 15 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

410 GVK-5167 2004 15 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

420 GVK-5168 2004 15 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

430 GVK-5169 2004 15 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

440 HBW-0196 2005 14 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

450 GVK-5228 2007 12 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

460 GVK-5297 2009 10 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

470 GYI-2735 2004 15 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

480 HKI-4695 2011 8 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

490 KXI-2673 2009 10 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

500 LLB-9444 2009 10 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

510 KXP-4069 2009 10 OF-1418 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

520 KOY-7116 2012 7 OF-1519 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

530 LQM-1664 2012 7 OF-1519 Mercedes Benz Apache VIP Caio Básico 

Como é possível observar, todos veículos são do tipo básico, com idade média de 12 anos. Porém, o artigo 27 

do Decreto nº 2000 assim dispõe: 

Art. 27 Não será admitido em operação, veículo com mais de 12 (doze) anos de 

fabricação, porém a idade média da frota não poderá exceder a 8 (oito) anos. 

Desta forma, a frota atual está em desacordo com a lei, tanto no parâmetro de idade média, quanto em idade 

máxima permitida para os veículos. 
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4 ASPECTOS DA DEMANDA 

4.1 Tipos de passageiros 

No Sistema de Transporte Público por Ônibus do município de São Lourenço, existem os seguintes tipos de 

passageiros: 

• Passageiros pagantes: pagam o valor integral da passagem, via dinheiro ou cartão 

• Estudantes com desconto: tem um cartão específico que concede um desconte de 50% na tarifa; 

• Idosos: pessoas acima de 60 anos não pagam passagem; 

• Deficientes e acompanhantes: Pessoa portadora de deficiência física comprovada carência financeira 

e desde que cadastrada no órgão competente, com direito à um acompanhante (quando necessário) 

não pagam passagem; 

• Crianças até a data do seu 5º (quinto) aniversário: desde que não ocupe assento isoladamente; 

• Fiscal do Concedente: possuem gratuidade desde que em serviço e devidamente credenciado. 

4.2 Distribuição Temporal 

As análises apresentadas neste item foram baseadas nos dados históricos de bilhetagem eletrônica do 

sistema.  

4.2.1 Perfil da demanda ao longo do ano 

Como dito anteriormente, há uma variação natural da demanda transportada ao longo do ano, por conta de 

fatores como férias escolares, por exemplo. A Figura 3 apresenta o comportamento da demanda ao longo dos 

meses do ano, sendo que o número 1,00 representa a média anual. Desta forma, valores maiores que 1,00 

representam valores acima da média e valores inferiores a 1,00 representam valores de demanda inferiores à 

média anual. 

 
Figura 31: Sazonalidade da demanda transportada 

Percebe-se que a variação de passageiros equivalentes (pagantes) e de gratuidades ao longo dos meses é 

grande. A variação alcança um máximo de cerca de 11% acima ou abaixo da média. Os dados de sazonalidade 

serão utilizados na definição da demanda média mensal (item 0 – Demanda Diária e Mensal) 
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4.2.2 Perfil da demanda ao longo do dia 

Considerando os dados relativos à 2019, o Sistema de Transporte Público por Ônibus do município de São 

Lourenço, no que tange os passageiros pagantes, apresenta um perfil de demanda horária com dois picos bem 

definidos nos dias úteis: pico manhã e pico tarde. O pico de demanda horária da manhã ocorre das 07:00 às 

08:00 horas, transportando em dias úteis, em média, 265 passageiros pagantes, enquanto o pico tarde, que 

ocorre das 17:00 às 18:00 horas, transporta em média 325 passageiros. Observa-se também que no período 

do almoço a demanda aumenta e se mantem praticamente constante ao longo do período da tarde. 

Aos sábados, o pico de transporte de passageiros pagantes ocorre entre 18:00 e 19:00 horas, transportando em 

média 309 passageiros. Por fim, aos domingos, não há um pico de transporte bem definido ao longo do dia. 

Quanto às gratuidades do sistema, aos dias úteis, o pico de demanda se consolida das 09:00 às 10:00 horas e 

transporta 265 passageiros. Observa-se que este horário ocorre no período de entre pico de transporte de 

passageiros pagantes do sistema. Aos sábados e domingos, o pico de transporte de passageiros com 

gratuidades ocorre também nesta mesma faixa horária (09:00 às 10:00 horas). As figuras a seguir apresentam 

o perfil horário de transporte de passageiros pagantes e com gratuidade ao longo do dia. 

 
Figura 32: Variação da demanda transportada ao longo do dia – Passageiros pagantes e gratuidades – Dia útil 

 
Figura 33: Variação da demanda transportada ao longo do dia – Passageiros pagantes e gratuidades – Sábado 
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Figura 34: Variação da demanda transportada ao longo do dia – Passageiros pagantes e gratuidades – Domingo 

A partir da divisão do dia em faixas horárias, conforme Tabela 26, pode-se efetuar a análise da distribuição da 

demanda do sistema ao longo das faixas horárias (Figura 35), ratificando os picos identificados anteriormente. 

 
Figura 35: Distribuição horária das demandas – Passageiros equivalentes e gratuidades 
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4.3 Demanda Diária e Mensal 

A fim de se traçar um perfil da demanda média do Sistema de Transporte Público por Ônibus do município de 

São Lourenço, neste item são apresentadas análises da demanda média diária e mensal do sistema. Para 

tanto, os cálculos se basearam num mês tipo, composto por 22 dias úteis, 4 sábados e 4 domingos. 

É importante destacar que foram utilizados os dados de sazonalidade anual da demanda para a definição de 

uma demanda média mensal, uma vez que neste trabalho não foi possível obter dados de bilhetagem 

eletrônica de um período de 12 meses. Conforme dito anteriormente, os dados analisados correspondem aos 

meses de janeiro a setembro de 2019, que são os meses que o novo sistema de bilhetagem eletrônica da 

Concessionária foi consolidado. 

Diante disso, conforme apresentado na Figura 3, a demanda transportada do mês de fevereiro de 2018 foi 

4,2% menor que a média mensal e a do mês de agosto de 2018 foi 2,8% maior. Considerando o período de 

janeiro a setembro, tem-se que a média mensal corresponde a 98,34% da média anual. Este percentual foi 

aplicado na definição da média mensal anual obtida por meio dos dados de bilhetagem eletrônica dos meses 

de janeiro a setembro de 2019, ou seja, os valores médios obtidos para estes dois meses foram divididos por 

98,34%. 

Desta forma, a partir dos dados de demanda de janeiro a setembro de 2019 e aplicando a taxa de sazonalidade 

anual, foi possível estabelecer a demanda por tipo de dia (dia útil, sábado e domingo) e por tipo de passageiro 

para cada linha, conforme apresentado na Tabela 30. 

Tabela 30: Demanda média anualizada por tipo de dia das linhas 

Tipo de dia 
Passageiros 

Pagantes 
Gratuidades Total Transportado 

Dia Útil 3.351 2.830 6.236 

Sábado 3.016 2.157 5.186 

Domingo 2.146 1.927 4.074 

Mensal médio 94.080 78.301 173.612 

 

Percebe-se que existe uma diferença significativa entre a demanda transporta pelo sistema nos dias úteis e 

finais de semana decorrentes da diminuição natural da demanda de passageiros. Aos sábados, em média, a 

uma diminuição de 17% no total de passageiros transportados em relação aos dias úteis. Já aos domingos, essa 

queda é de 35%. No entanto, apesar da diminuição no número de passageiros transportados aos fins de 

semana, o número de viagens aos sábados não se altera e aos domingos sofre uma diminuição de apenas 12%. 

Observa-se também um grande percentual de gratuidades no sistema, uma vez que do total de passageiros 

transportados, 45% correspondem a gratuidades. No entanto, em alguns horários, o número de gratuidades 

supera o número de passageiros pagantes. Um exemplo é apresentado na Figura 36, que apresenta o 

percentual de gratuidades por linha no período entre pico manhã (entre 09:00 e 11:00 horas). 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 133 
 

 
Figura 36: Gratuidades por linha - Entre pico manhã (09:00 às 11:00 horas) 

A partir da distribuição de passageiros por linha e da demanda média mensal, foi possível estabelecer a 

distribuição da demanda de um mês tipo por linha do sistema (Tabela 31). 

 

Tabela 31: Demanda média mensal por linha 

Linhas 
Passageiros 

Pagantes 
Gratuidade 

Total de 
Passageiros 

01 Carioca x São Lourenço Velho 16.390 17,4% 15.945 20,4% 32.564 18,8% 

02 Rodoviária x Vila Carneiro 13.304 14,1% 13.044 16,7% 26.533 15,3% 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Vila Nova 25.047 26,6% 17.575 22,4% 42.929 24,7% 

04 Rodoviária x Palmela - via Colégio 4.241 4,5% 3.240 4,1% 7.535 4,3% 

05 Ramon x Rodoviária - via Centro 5.128 5,5% 5.587 7,1% 10.790 6,2% 

06 Sonda x Silvestre Ferraz 10.091 10,7% 9.181 11,7% 19.409 11,2% 

07 Santa Mônica x João de Deus 11.046 11,7% 8.047 10,3% 19.231 11,1% 

08 Cohab x Residencial Rio Verde 8.713 9,3% 5.585 7,1% 14.402 8,3% 

09 Ramon x Rodoviária - via Palmela e Colégio 119 0,1% 97 0,1% 218 0,1% 

Total 94.080 100,0% 78.301 100,0% 173.612 100,0% 
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Percebe-se que as linhas que possuem as maiores proporções de passageiros pagantes são as linhas 01 – 

Carioca x São Lourenço Velho, 02 – Rodoviária x Vila Carneiro e 03 – Nossa Senhora de Lurdes x Vila Nova. 

Estas três linhas correspondem a 58% do total de passageiros transportados no sistema. Já as linhas 04 – 

Rodoviária x Palmela e 05 – Ramon x Rodoviária são as linhas com o menor número de passageiros 

transportados. 

A Figura 37 apresenta a variação de demanda por linha considerando o total de passageiros equivalentes e 

total de passageiros com gratuidade, ratificando as análises anteriores. 

 
Figura 37: Variação de passageiros equivalentes e gratuidade por linha 

Por fim, é importante destacar a baixa utilização do cartão com créditos eletrônicos para realizar o pagamento 

das passagens. Entre os passageiros pagantes, apenas 11% utilizam o cartão. Este fato torna-se um empecilho 

para o sistema que, apesar de contar com cobradores na maioria das linhas, algumas já não contam. Desta 

forma, os motoristas ficam sobrecarregados, aumentando o tempo de viagem e diminuindo a segurança. 
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4.4 Distribuição Espacial 

A análise espacial da demanda do serviço de transporte coletivo se fundamentou na divisão do município em 

bacias de embarque de passageiros. A partir desta divisão é possível compreender a dinâmica do sistema, e 

estabelecer as principais origens das viagens municipais. No total, o município de São Lourenço foi dividido em 

9 bacias de embarque, conforme a Figura 38. 

 
Figura 38: Zoneamento do município 

Os dados de origem das viagens foram carregados nas zonas de tráfego, obtendo-se mapas de calor, que 

quantificam a demanda transportada diariamente. A Figura 39 apresenta esta distribuição da demanda. 
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Figura 39: Número médio de embarques – Acumulado diário 

Observa-se que as regiões com maiores números de embarque são as regiões Centro e Santa Mônica / Sonda. 

A Figura 40 apresenta o número de embarques realizados na faixa pico manhã, entre as 06:00 e 09:00 horas. 
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Figura 40: Número médio de embarques – Faixa pico Manhã (06:00 e 09:00 horas) 

 

Na análise do período da manhã, verifica-se que as origens dos deslocamentos se encontram concentradas na 

região central do município e na região dos bairros Santa Mônica e Sonda. 

A Figura 41 apresenta o número de embarques realizados na faixa pico tarde, entre as 16:00 e 20:00 horas. 
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Figura 41: Número médio de embarques – Faixa pico Tarde (16:00 e 20:00 horas) 

 

Na análise do período da tarde, observa-se que a maior concentração de embarques ocorre na região central 

do município. 

Cruzando as informações da Figura 40 e da Figura 41 é possível concluir que há uma grande troca de viagens 

entre os bairros periféricos à região central com a própria região central do município, sendo que no período 

da manhã o movimento de passageiros é predominantemente no sentido dos bairros para o centro e no 

período da tarde ocorre o movimento inverso. 
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5 ANÁLISE DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO ATUAL (DEMANDA 
X OFERTA) 

5.1 Passageiros Transportados por Viagem 

A Tabela 32 apresenta o número médio de passageiros transportados por viagem (ida ou volta) nos dias úteis.  

Tabela 32: Número médio de passageiros transportados por viagem (ida ou volta) – Dia útil 

 

 

Os veículos convencionais em operação em São Lourenço têm capacidade média total de 70 passageiros, 

sendo 39 sentados e 31 em pé. Diante disso, observa-se que apenas nos horários de pico tarde (entre 16:00 e 

18:00 horas), a média de passageiros transportados por viagem é mais elevado, principalmente na linha 06 – 

Sonda x Silvestre Ferraz. 

No entanto, os valores encontrados são inferiores à lotação máxima dos veículos. Portanto, mesmo nos 

horários de pico, não se observam problemas com lotação de veículos no município. 

5.2 Pontos de Embarque e Desembarque (PED) e Cobertura da Rede de 
Transporte 

Foram contabilizados um total de 347 PED na área urbana do município. Conforme apresentado na Tabela 33, 

do total de PEDs do município, 71% (246 PEDs) não possuem qualquer identificação e apenas 7% deles 

possuem abrigo para os passageiros que esperam para embarcar. 

  

Hora / Linha 1 2 3 4 5 6 7 8 9

06:00 12 13 14 6 12 16 15 14 16

07:00 19 23 28 11 20 24 22 24 12

08:00 19 21 24 13 17 29 23 22 14

09:00 22 20 25 13 16 29 27 22 15

10:00 21 20 25 15 16 31 26 22 9

11:00 20 18 25 13 18 29 27 19 10

12:00 22 20 23 16 17 27 20 20 9

13:00 22 20 27 14 19 27 27 23 5

14:00 19 21 24 12 20 20 29 16 8

15:00 24 18 28 16 18 32 32 23 16

16:00 29 20 32 14 19 36 36 22 3

17:00 29 17 30 17 20 37 30 28 7

18:00 23 17 31 12 13 28 29 23 13

19:00 17 12 23 10 11 19 24 14 7

20:00 9 7 12 4 5 11 15 9 1

21:00 9 5 13 3 6 9 14 9 5

22:00 6 5 9 2 4 11 15 4 0

23:00 9 0 0 0 0 0 12 0 0

Total Geral 18 16 23 12 15 23 25 19 10
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Tabela 33: Pontos de Embarque e Desembarque de Passageiros 

Tipo de PED Quantidade % 

Placa de Identificação e Abrigo 18 5% 

Abrigo 7 2% 

Placa de Identificação 55 16% 

Marco de Identificação 21 6% 

Sem Identificação 246 71% 

Total 347 100% 

 

A Figura 42 apresenta cobertura da rede atual das linhas com a distância de um raio de 300 metros de 

abrangência de atendimento à demanda dos Pontos de Embarque de Desembarque (PED) existentes do 

sistema de transporte coletivo de São Lourenço.  

 
Figura 42: Cobertura da Rede Atual 

Observa-se pela figura anterior que a rede atual cobre quase a totalidade da mancha urbana municipal. 

Apenas algumas regiões dos bairros Vale dos Pinheiros e Jardim Nhá Chica. 

Através desta análise anterior, não é possível determinar a real frequência de viagens que os ônibus trafegam em 

cada região, ou outros aspectos que qualifiquem este atendimento. Esta informação pode ser obtida na Figura 43 

e Figura 44, que apresentam a distribuição da oferta de viagens de transporte coletivo sobre o sistema viário do 

município. 
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Figura 43: Número de viagens por PED por dia 
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Figura 44: Número de viagens por trecho de via – Sistema atual 

Observa-se que o sistema conta com uma concentração de viagens na região central e nos principais 

corredores. Nos bairros periféricos a estas regiões a frequência de atendimento diminui, com algumas regiões 

contanto com no máximo 30 viagens por dia, o que representa uma viagem a cada uma hora por sentido ao 

longo do dia.  

Destaca-se ainda que as vias com um maior número de viagens são a Avenida Dr. Olavo Gomes Pinto, a Rua Dr. 

Ribeiro da Luz, a Av. Coronel José Justino e Av. Dom Pedro II visto que todas as linhas passam por uma dessas 

ruas em parte de seu itinerário. 
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5.3 Tempos de Viagem e Velocidade dos Ônibus 

Por meio dos dados de bilhetagem eletrônica, foi possível identificar o tempo médio de ciclo (ida + volta) de 

cada linha do sistema. Com este valor e com as quilometragens de cada linha, calculou-se as velocidades 

médias de cada linha. A Tabela 34 apresenta estes valores. 

Tabela 34: Velocidades médias das linhas do sistema 

Linha 
Tempo médio 

de ciclo 
Distância ciclo 

(km) 
Velocidade 

(km/h) 

01 Carioca x São Lourenço Velho 00:55:06 13,73 14,95 

02 Rodoviária x Vila Carneiro 00:52:09 13,34 15,35 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Vila Nova 00:52:41 12,56 14,30 

04 Rodoviária x Palmela - via Colégio 00:58:30 16,53 16,95 

05 Ramon x Rodoviária - via Centro 00:56:11 16,25 17,35 

06 Sonda x Silvestre Ferraz 01:02:36 13,23 12,68 

07 Santa Mônica x João de Deus 00:51:31 12,44 14,49 

08 Cohab x Residencial Rio Verde 00:59:55 13,19 13,21 

09 Ramon x Rodoviária - via Palmela e Colégio 01:15:27 25,30 20,12 

Observa-se que as linhas apresentaram uma velocidade média de 15,5 km/h. Esta baixa velocidade encontrada 

se deve principalmente ao excesso de pontos de ônibus no município e ao pavimento do sistema viário, com 

muito buracos em algumas vias ou pavimentação não asfáltica em outras, principalmente nas vias centrais do 

município. 

Além disso, observa-se que as linhas de 01 a 08 apresentam um tempo de ciclo muito próximo a uma hora. 

Como atualmente os horários dos ônibus são espaçados basicamente com uma hora de intervalo entre as 

partidas, os ônibus operam no limite de tempo para cumprir todos os horários corretamente. 

Por conta disso, o menor atraso no itinerário acarreta um atraso no quadro de horários e é observado 

recorrentemente nos horários de pico, nos quais os veículos enfrentam um grande trânsito nas ruas e 

precisam parar em mais pontos de ônibus ao longo do itinerário para o embarque e desembarque de 

passageiros. 

5.4 Indicadores de Produtividade – IPKe 

O IPKe é um dos principais índices de produtividade a ser avaliado é a relação entre o número de passageiros 

equivalentes transportados e a quilometragem realizada no sistema, uma vez que a tarifa é decorrente da 

aplicação deste indicador. 

A partir dos dados de demanda equivalente e de quilometragem percorrida calculados anteriormente, é 

possível calcular o IPKe do sistema. Os resultados são apresentados na Tabela 35. Já na Figura 45 são 

apresentados graficamente os valores de IPKe calculados. 
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Tabela 35: IPKe por linha 

Linha 
Passageiros 

Pagantes 
(mensal) 

Gratuidades 
(mensal) 

Total 
(mensal) 

km 
percorrida 
(mensal) 

IPKe 

1 - Carioca x São Lourenço Velho 16.390 15.945 32.564 13.593 1,21 

2 - Rodoviária x Vila Carneiro 13.304 13.044 26.533 13.207 1,01 

3 - Nossa Senhora de Lourdes x Vila Nova 25.047 17.575 42.929 12.434 2,01 

4 - Rodoviária x Palmela - via Colégio 4.241 3.240 7.535 6.662 0,64 

5 - Ramon x Rodoviária - via Centro 5.128 5.587 10.790 6.760 0,76 

6 - Sonda x Silvestre Ferraz 10.091 9.181 19.409 6.747 1,50 

7 - Santa Mônica x João de Deus 11.046 8.047 19.231 6.158 1,79 

8 - Cohab x Residencial Rio Verde 8.713 5.585 14.402 6.529 1,33 

9 - Ramon x Rodoviária - via Palmela e 
Colégio 

119 97 218 1.063 0,11 

Total 94.080 78.301 173.612 73.152 1,29 

 

 
Figura 45: IPKe por linha 

 

Observa-se que o IPKe médio do sistema é igual a 1,41. As linhas com os maiores índices são as linhas 03 – 

Nossa Senhora de Lourdes x Vila Nova e 07 – Santa Mônica x João de Deus. 

É importante verificar também como é a variação do IPKe por tipo de dia (dia útil, sábado e domingo). A 

Tabela 36 apresenta os resultados. 
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Tabela 36: IPKe do sistema por tipo de dia 

Tipo de dia 
Passageiros 

Equivalentes 
Quilometragem IPKe 

Dia útil 3.351 2.472 1,36 

Sábado 3.016 2.472 1,22 

Domingo 2.146 2.221 0,97 

Constata-se que no sábado, o IPKe do sistema cai cerca de 10% em relação ao dia útil por conta da queda na 

demanda transportada. Já no domingo o IPKe cai 29% em relação ao dia útil. 

 

5.5 Avaliação da Qualidade do Serviço pelos Usuários 

Para a adequada análise do sistema de transporte coletivo do município de São Lourenço, deve-se entender 

sua dinâmica e, por isso, faz-se necessário o envolvimento de todos os agentes do processo. Dessa forma, a 

participação dos usuários é de suma importância para diagnosticar a eficiência do sistema, fornecendo 

consideráveis indicadores de qualidade para a gestão. 

O objetivo principal da Pesquisa de Opinião com os Usuários dos ônibus é aferir a opinião pública a respeito de 

atributos e características técnico-operacionais do serviço. Assim sendo, desenvolveu-se um questionário com 

os principais aspectos de qualidade, de forma a identificar a opinião a respeito de diferentes características do 

sistema. Além disso, é interessante que se alcance uma amostragem, retratando de forma mais fidedigna o 

contexto atual. Assim, a plataforma escolhida para hospedar o questionário é a internet, que é um mecanismo 

acessível, disseminado e, principalmente, presente na casa da grande maioria da população, o que permite um 

aumento da participação. 

A pesquisa foi realizada de forma presencialmente entre os dias 03 e 06 de abril de 2019 e online, com a 

divulgação de um link de acesso, entre os dias 04 e 15 de abril de 2019. O questionamento foi respondido por 

um total de 260 pessoas, sendo que: 

• 53% eram do gênero feminino e 47% do masculino; 

•  A idade média destas pessoas foi de 35 anos; 

• 178 pessoas (68%) que responderam utilizam o transporte coletivo e 82 pessoas (32%) não utilizam. 

Segundo estimativa populacional do IBGE para o ano de 2018 a população do município de São Lourenço é de 

45.488 habitantes. A partir do total populacional, universo de pesquisa a ser representado pela Pesquisa de 

Opinião dos Usuários, foi calculada a quantidade amostral necessária para garantir que a cada 100 pesquisas 

realizadas, 95 estariam dentro de uma margem de erro de 7% (95% de confiabilidade e 7% de erro) por meio 

da seguinte fórmula: 

𝑛 =  
𝑁. 𝑍². 𝑝. (1 − 𝑝)

𝑍2. 𝑝. (1 − 𝑝) + 𝑒². (𝑁 − 1)
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Onde: 

n – amostra calculada; 

N – população; 

Z – variável normal padronizada associada ao nível de confiança de 95%; 

p – verdadeira probabilidade do evento; 

e – erro amostral de 7%. 

 

A aplicação desta fórmula resultou em uma amostra necessária para a Pesquisa de Percepção com os Usuários 

de 196 pessoas entrevistadas, valor inferior ao total de respostas válidas (260 pessoas no total). 

Analisando a representatividade para os usuários do transporte coletivo, diariamente são contabilizados, em 

média, 6.728 passageiros. Deste modo, considerando um erro amostral de 8% e 95% de confiabilidade, a 

amostra mínima é igual a 147 entrevistas, valor inferior ao total de respostas válidas de pessoas que utilizam o 

transporte coletivo (178 pessoas). 

Vale ressaltar que este cálculo foi realizado de modo conservador, pois a média de 6.728 passageiros 

transportados não significa que 6.728 pessoas diferentes utilizam o transporte coletivo diariamente, uma vez 

que uma pessoa pode utilizar mais de uma vez o transporte no mesmo dia.  

Uma vez já identificado o perfil dos participantes da pesquisa, pode-se então, analisar os resultados efetivos, 

conforme tópicos que seguem. 

5.5.1 Aspectos Técnico-operacionais 

Com relação à operação do serviço alguns aspectos relevantes foram levantados pela pesquisa de opinião. 

Quanto à frequência de uso ao longo da semana, observou-se que, entre as pessoas que responderam que 

utilizam o transporte coletivo, a maior parte utiliza diariamente, como pode ser observado na Figura 46. 

 
Figura 46: Frequência de uso por semana 

Além disso, as linhas mais utilizadas pelos usuários pesquisados são identificadas na Figura 47, com destaque 

para a Linha 6 – Sonda x Silvestre Ferraz. 
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Figura 47: Principais linhas utilizadas pelos usuários pesquisados 

Os usuários pesquisados responderam ainda a dois questionamentos que nos permitem inferir a principal 

motivação para o uso do serviço de transporte coletivo. Os locais de residência encontram-se dissolvidos nos 

mais diversos bairros do município, com destaque aos bairros Carioca, Federal, Santa Mônica e São Lourenço 

Velho. Já os principais locais de trabalho e estudo se localizam no centro da cidade. Dessa forma, pode-se 

ratificar a frequência de uso diária de grande parte dos usuários pelo motivo trabalho. 

Em termos operacionais, a forma de pagamento pelo serviço é de suma importância, sendo que 78% dos 

respondentes negaram o uso do cartão e 90% dos respondentes afirmaram que utilizam apenas uma linha 

para chegar ao seu destino. 

Vale ressaltar ainda que o conhecimento acerca do serviço ofertado no município foi satisfatoriamente 

avaliado, de modo que, dos usuários pesquisados: 

• 89% conhece o itinerário dos ônibus que frequentemente utiliza; 

• 94% conhece os horários dos ônibus que frequentemente utiliza. 

Por fim, em relação à presença dos cobradores nos veículos, 93% dos usuários que responderam o 

questionário acham fundamental a presença de cobradores nos veículos. 

5.5.2 Avaliação do Sistema 

Foi contemplada também a avaliação do usuário quanto a diferentes fatores do serviço ofertado. A Figura 48 

apresenta os resultados obtidos. 

Verifica-se que, de maneira geral, a educação dos motoristas, que diz respeito à educação e profissionalismo 

identificados no motorista, foi bem avaliado. Por sua vez, o valor da tarifa foi o item que obteve a pior avaliação, 

uma vez que os usuários consideram injusto o valor cobrado pela qualidade do serviço prestado. 
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Figura 48: Avaliação do serviço 

Já os aspectos operacionais, como cumprimento de horários, tempo de espera e tempo de viagem obtiveram 

avaliações regulares para boas, ou seja, a oferta do serviço tem atendido às necessidades de boa parte dos 

usuários. 

Além disso, os usuários puderam deixar comentários acerca do serviço, que ratificaram as avaliações dadas e 

complementam o entendimento acerca da oferta. Os comentários resumem os fatores que explicam a insatisfação, 

conforme Figura 49. 

 
Figura 49: Insatisfação quanto ao serviço ofertado 
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O principal fator apontado nos comentários realizados foi a respeito do alto valor da tarifa praticada no 

município. Em seguida, o segundo ponto mais lembrado foi em relação a melhorias a serem realizadas nos 

veículos para aumentar o grau de conforto para os passageiros. 

Além disso, os entrevistados reafirmaram a necessidade de cobradores nos veículos, assim como já 

apresentado anteriormente na análise de outra pergunta. Por fim, outros pontos abordados foram em relação 

a necessidade de ônibus menores para se adequar às características do sistema viário local, a criação de novos 

horários e a mudança da empresa operadora.  

5.5.3 Não usuários do sistema 

Em relação àquelas pessoas que responderam que não utilizam o transporte coletivo municipal de São 

Lourenço, foram realizadas algumas perguntas especificas para entender o real motivo para a não utilização do 

serviço. 

Primeiramente, os locais de residência destas pessoas encontram-se dissolvidos nos mais diversos bairros do 

município, com destaque ao bairro Carioca. Já os principais locais de trabalho e estudo se localizam no centro 

da cidade. 

Os usuários pesquisados responderam ainda a dois questionamentos que permitem inferir a principal 

motivação para o uso do serviço de transporte coletivo. O principal motivo apontado para não utilização do 

transporte coletivo foi a preferência pela utilização do veículo particular (carro ou moto).  

Já em relação às principais mudanças que fariam o usuário a utilizar o transporte coletivo, a Figura 50 

apresenta os resultados encontrados.  

 
Figura 50: Mudanças que fariam utilizar o transporte coletivo 

A principal mudança que faria o usuário que respondeu o questionário voltar a utilizar o transporte coletivo é 

a diminuição do valor da passagem e um menor tempo de viagem entre a origem e o destino do passageiro. 
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6 DETALHAMENTO DAS LINHAS 
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6.1.1 Linha 01 – Carioca x São Lourenço Velho – Partida Rua dos Manacás 
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Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

PC1
R. Prof. Tunica Dutra Miranda (Esquina com 

Rua Manacás)
0,05 0,05 PC2 R. Maria José da Costa Souza 0,43 0,43

R. das Acácias 0,17 0,22 R. Heráclito Moreira 0,65 1,08

R. Marcelo Prazeres 0,11 0,33 R. Dr. Antônio Carlos 0,67 1,75

R. Fany 0,18 0,51 R. Dr. Saturnino da Veiga 0,40 2,15

R. Padre João Manoel 0,14 0,64 R. Batista Luzardo 0,11 2,26

R. Comendador Silva Simões 0,16 0,81 Av. Dom Pedro II 0,11 2,37

R. Bárbara Heliodora 0,37 1,18 R. Barão do Rio Branco 0,11 2,48

R. Rui Barbosa 0,37 1,55 R. XV de Novembro 0,02 2,50

R. Prof. Henrique José de Souza 0,89 2,44 R. Cel. José Justino 0,80 3,30

Rotatória 0,10 2,53 R. Dr. Ribeiro da Luz 0,23 3,53

Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,36 2,89 Av. Comendador Costa 0,11 3,64

R. Heitor Modesto 0,07 2,96 R. República do Líbano 0,15 3,79

Praça Dr. Ismael de Souza 0,12 3,08 Alameda Maria da Piedade Bertoni 0,02 3,81

Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,39 3,47 Rotatória 0,05 3,86

Rotatória 0,06 3,53 Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,36 4,22

R. Prof. Henrique José de Souza 0,01 3,55 R. Heitor Modesto 0,07 4,29

Rotatória 0,03 3,57 Praça Dr. Ismael de Souza 0,12 4,41

R. República do Líbano 0,17 3,74 Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,39 4,80

R. Dr. Olavo Gomes Pinto 0,11 3,86 Rotatória 0,06 4,86

Av. Dom Pedro II 0,58 4,44 R. Prof. Henrique José de Souza 0,86 5,72

R. Batista Luzardo 0,11 4,55 R. Rui Barbosa 0,37 6,09

R. Dr. Saturnino da Veiga 0,40 4,95 R. Bárbara Heliodora 0,37 6,46

R. Dr. Antônio Carlos 0,67 5,62 R. Comendador Silva Simões 0,10 6,56

R. Heráclito Moreira 0,65 6,28 R. Frei Santa Rita Durão 0,13 6,69

PC2 R. Maria José da Costa Souza 0,43 6,70 R. Fany 0,23 6,92

R. Marcelo Prazeres 0,11 7,03

R. das Acácias 0,17 7,20

PC1
R. Prof. Tunica Dutra Miranda (Esquina com 

Rua Manacás)
0,05 7,25

Linha 01 - Carioca x São Lourenço Velho Linha 01 - Carioca x São Lourenço Velho

Extensão

Extensão Total = 13,95 km
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6.1.2 Linha 01 – Carioca x São Lourenço Velho – Partida Rua Dr. Marcelo Prazeres 
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Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

PC1 R. Marcelo Prazeres 0,11 0,11 PC2 R. Maria José da Costa Souza 0,43 0,43

R. Fany 0,18 0,29 R. Heráclito Moreira 0,65 1,08

R. Padre João Manoel 0,14 0,43 R. Dr. Antônio Carlos 0,67 1,75

R. Comendador Silva Simões 0,16 0,59 R. Dr. Saturnino da Veiga 0,40 2,15

R. Bárbara Heliodora 0,37 0,96 R. Batista Luzardo 0,11 2,26

R. Rui Barbosa 0,37 1,33 Av. Dom Pedro II 0,11 2,37

R. Prof. Henrique José de Souza 0,89 2,22 R. Barão do Rio Branco 0,11 2,48

Rotatória 0,10 2,32 R. XV de Novembro 0,02 2,50

Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,36 2,68 R. Cel. José Justino 0,80 3,30

R. Heitor Modesto 0,07 2,75 R. Dr. Ribeiro da Luz 0,23 3,53

Praça Dr. Ismael de Souza 0,12 2,87 Av. Comendador Costa 0,11 3,64

Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,39 3,26 R. República do Líbano 0,15 3,79

Rotatória 0,06 3,32 Alameda Maria da Piedade Bertoni 0,02 3,81

R. Prof. Henrique José de Souza 0,01 3,33 Rotatória 0,05 3,86

Rotatória 0,03 3,36 Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,36 4,22

R. República do Líbano 0,17 3,53 R. Heitor Modesto 0,07 4,29

R. Dr. Olavo Gomes Pinto 0,11 3,64 Praça Dr. Ismael de Souza 0,12 4,41

Av. Dom Pedro II 0,58 4,22 Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,39 4,80

R. Batista Luzardo 0,11 4,33 Rotatória 0,06 4,86

R. Dr. Saturnino da Veiga 0,40 4,73 R. Prof. Henrique José de Souza 0,86 5,72

R. Dr. Antônio Carlos 0,67 5,40 R. Rui Barbosa 0,37 6,09

R. Heráclito Moreira 0,65 6,05 R. Bárbara Heliodora 0,37 6,46

PC2 R. Maria José da Costa Souza 0,43 6,48 R. Comendador Silva Simões 0,10 6,56

R. Frei Santa Rita Durão 0,13 6,69

R. Fany 0,23 6,92

PC1 R. Marcelo Prazeres 0,11 7,03

Linha 01 - Carioca x São Lourenço Velho - 

Partida Rua Prazeres

Linha 01 - Carioca x São Lourenço Velho - 

Partida Rua Prazeres

Extensão 6,48 km

Extensão 7,03 km

Extensão Total = 13,51 km
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6.1.3 Linha 02 – Rodoviária x Vila Carneiro 
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Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

PC1 Av. Dr. Getúlio Vargas 0,99 0,99 PC2 Rodoviária 0,03 0,03

R. Batista Luzardo 1,19 2,18 Saída Rodoviária 0,09 0,12

R. Cel. José Justino 0,70 2,88 Rotatória 0,02 0,14

R. Dr. Ribeiro da Luz 0,23 3,11 Acesso 0,05 0,19

Av. Comendador Costa 0,11 3,22 Av. Damião Junqueira de Souza 1,53 1,72

R. República do Líbano 0,15 3,37 Av. Antônio Junqueira de Souza 0,03 1,75

Alameda Maria da Piedade Bertoni 0,02 3,39 R. Santos Dumont 0,05 1,80

Rotatória 0,05 3,44 Av. Antônio Junqueira de Souza 0,21 2,01

Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,36 3,80 R. Dr. Ribeiro da Luz 0,23 2,24

R. Heitor Modesto 0,07 3,87 Av. Dom Pedro II 0,81 3,05

Praça Dr. Ismael de Souza 0,12 3,99 R. Barão do Rio Branco 0,11 3,16

Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,39 4,38 R. XV de Novembro 0,02 3,18

Rotatória 0,09 4,47 R. Cel. José Justino 0,10 3,28

R. República do Líbano 0,17 4,64 R. Batista Luzardo 0,57 3,85

R. Dr. Olavo Gomes Pinto 0,34 4,98 R. Ministro Edgar Romero 0,14 3,99

Av. Antônio Junqueira de Souza 0,23 5,21 PC1 Av. Dr. Getúlio Vargas 1,59 5,58

R. Coronel José Costa Soares 0,03 5,24

Praça Dr. Humberto Sanches 0,10 5,34

Av. Damião Junqueira de Souza 0,03 5,37

R. Ida Mascarenhas Lage 0,75 6,12

R. Presidente Artur Bernardes 0,11 6,23

Av. Damião Junqueira de Souza 0,84 7,07

Acesso 0,05 7,12

Rotatória 0,15 7,27

Acesso 0,05 7,32

Av. Damião Junqueira de Souza 0,09 7,41

R. Manoel Carlos 0,11 7,52

Acesso Rodoviária 0,21 7,73

PC2 Rodoviária 0,03 7,76

5,58 km

Extensão Total = 13,34 km

Linha 02 - Rodoviária x Vila Carneiro Linha 02 - Rodoviária x Vila Carneiro

Extensão 7,76 km

Extensão
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6.1.4 Linha 03 – Nossa Senhora de Lourdes x Vila Nova 
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Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

PC1 R. José Simeão Dutra 2,61 2,61 PC2 Alameda Roni Fernandes Mendes 0,22 0,22

R. Andrade Figueira 0,17 2,78 Alameda Prof. Odete Veiga 0,09 0,31

R. Heitor Modesto 0,25 3,03 R. Geraldo Rangel de Carvalho 0,21 0,52

Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,36 3,39 Alameda Roni Fernandes Mendes 0,26 0,78

Rotatória 0,09 3,48 R. Orlando B de Almeida 0,31 1,09

R. República do Líbano 0,17 3,65 R. Cel Isidoro Machado 0,36 1,45

R. Dr. Olavo Gomes Pinto 0,34 3,99 R. José Costa Soares 0,88 2,33

Av. Antônio Junqueira de Souza 0,12 4,11 Praça Dr. Humberto Sanches 0,12 2,45

R. Dr. Ribeiro da Luz 0,85 4,96 R. Santos Dumont 0,05 2,50

R. Cel Isidoro Machado 0,36 5,32 Av. Antônio Junqueira de Souza 0,21 2,70

R. Orlando B de Almeida 0,31 5,63 R. Dr. Ribeiro da Luz 0,34 3,05

PC2 Alameda Roni Fernandes Mendes 0,27 5,90 Av. Comendador Costa 0,11 3,16

R. República do Líbano 0,15 3,32

Alameda Maria da Piedade Bertoni 0,02 3,33

Rotatória 0,05 3,38

Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,36 3,74

R. Heitor Modesto 0,12 3,85

PC1 R. José Simeão Dutra 2,81 6,66

Extensão Total = 12,56 km

Linha 03 - Nossa Senhora de Lourdes x Vila 

Nova

Linha 03 - Nossa Senhora de Lourdes x Vila 

Nova

Extensão 6,66 km

Extensão 5,90 km
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6.1.5 Linha 04 – Palmela x Rodoviária 
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Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

PC1 Rodoviária 0,03 0,03 PC2 R. Vicente Guerra 0,23 0,23

Saída Rodoviária 0,09 0,12 R. Jardim Nirvana 0,76 0,99

Rotatória 0,02 0,14 Via Othon de Carvalho 1,55 2,54

Acesso 0,05 0,19 Av. Dom Pedro II 0,23 2,77

Av. Damião Junqueira de Souza 0,73 0,92 R. Barão do Rio Branco 0,11 2,88

R. Presidente Roosevelt 0,11 1,03 R. XV de Novembro 0,02 2,90

R. Ida Mascarenhas Lage 0,11 1,14 R. Cel. José Justino 0,68 3,58

R. Presidente Artur Bernardes 0,04 1,18 R. Dr. Olavo Gomes Pinto 0,12 3,70

R. Salomão Chaib 0,18 1,36 Av. Antônio Junqueira de Souza 0,23 3,93

R. Madame Schmidt 0,21 1,57 R. Coronel José Costa Soares 0,03 3,96

R. Presidente Artur Bernardes 0,07 1,64 Praça Dr. Humberto Sanches 0,10 4,06

R. Prof. Maria do Carmo Ferraz 0,21 1,85 Av. Damião Junqueira de Souza 0,03 4,09

R. Presidente Kennedy 0,31 2,16 R. Ida Mascarenhas Lage 0,19 4,28

R. Julieta de Oliveira Junqueira 0,17 2,33 R. Jaime Sotto Mayor 0,28 4,56

R. Oscarito 0,19 2,52 R. Prof. Maria do Carmo Ferraz 0,30 4,86

R. Arthur Gorgulino de Souza 0,29 2,81 R. Arthur Gorgulino de Souza 0,25 5,11

R. Prof. Maria do Carmo Ferraz 0,30 3,11 R. Presidente Kennedy 0,21 5,32

R. Jaime Sotto Mayor 0,40 3,51 R. Julieta de Oliveira Junqueira 0,17 5,49

Av. Damião Junqueira de Souza 0,12 3,64 R. Oscarito 0,19 5,68

Av. Antônio Junqueira de Souza 0,03 3,67 R. Arthur Gorgulino de Souza 0,04 5,72

R. Santos Dumont 0,05 3,72 R. Presidente Kennedy 0,10 5,82

Av. Antônio Junqueira de Souza 0,21 3,93 R. Prof. Maria do Carmo Ferraz 0,21 6,03

R. Dr. Ribeiro da Luz 0,23 4,16 R. Presidente Artur Bernardes 0,07 6,10

Av. Dom Pedro II 1,04 5,20 R. Madame Schmidt 0,21 6,31

Via Othon de Carvalho 1,55 6,75 R. Salomão Chaib 0,18 6,49

BR-460 0,30 7,05 R. Presidente Artur Bernardes 0,16 6,65

Retorno 0,01 7,06 Av. Damião Junqueira de Souza 0,84 7,49

BR-460 0,30 7,36 Acesso 0,05 7,54

R. Jardim Nirvana 0,76 8,12 Rotatória 0,15 7,69

PC2 R. Vicente Guerra 0,23 8,35 Acesso 0,05 7,74

Av. Damião Junqueira de Souza 0,09 7,83

R. Manoel Carlos 0,11 7,94

Acesso Rodoviária 0,21 8,15

PC1 Rodoviária 0,03 8,18

Extensão 8,35 km

Extensão Total = 16,53 km

Linha 04 - Rodoviária x Palmela Linha 04 - Rodoviária x Palmela

Extensão 8,18 km
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6.1.6 Linha 05 – Ramon x Rodoviária 
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Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

PC1 Via Ramon 2,98 2,98 PC2 Rodoviária 0,03 0,03

R. Rui Barbosa 0,37 3,35 Saída Rodoviária 0,09 0,12

R. Bárbara Heliodora 0,07 3,42 Rotatória 0,02 0,14

R. Francisco Forastieri 0,16 3,58 Acesso 0,05 0,19

R. São José 0,09 3,67 Av. Damião Junqueira de Souza 1,53 1,72

R. Dr. Saturnino da Veiga 0,91 4,58 Av. Antônio Junqueira de Souza 0,03 1,75

R. Batista Luzardo 0,11 4,69 R. Santos Dumont 0,05 1,80

Av. Dom Pedro II 0,11 4,80 Av. Antônio Junqueira de Souza 0,21 2,01

R. Barão do Rio Branco 0,11 4,91 R. Dr. Ribeiro da Luz 0,23 2,24

R. XV de Novembro 0,02 4,93 Av. Dom Pedro II 0,70 2,94

R. Cel. José Justino 0,68 5,61 R. Batista Luzardo 0,11 3,05

R. Dr. Olavo Gomes Pinto 0,12 5,73 R. Dr. Saturnino da Veiga 0,86 3,91

Av. Antônio Junqueira de Souza 0,23 5,96 R. Ângelo da Veiga 0,04 3,95

R. Coronel José Costa Soares 0,03 5,99 R. São José 0,03 3,98

Praça Dr. Humberto Sanches 0,10 6,09 R. Francisco Forastieri 0,16 4,14

Av. Damião Junqueira de Souza 0,03 6,12 R. Bárbara Heliodora 0,07 4,21

R. Ida Mascarenhas Lage 0,05 6,17 R. Rui Barbosa 0,37 4,58

R. dos Andradas 0,08 6,25 Via Ramon 2,98 7,56

Av. Damião Junqueira de Souza 1,44 7,69 PC1 BR-383 0,31 7,87

Acesso 0,05 7,74

Rotatória 0,15 7,89

Acesso 0,05 7,94

Av. Damião Junqueira de Souza 0,09 8,03

R. Manoel Carlos 0,11 8,14

Acesso Rodoviária 0,21 8,35

PC2 Rodoviária 0,03 8,38

Extensão 8,38 km

Extensão Total = 16,25 km

Linha 05 - Ramon x Rodoviária Linha 05 - Ramon x Rodoviária

Extensão 7,87 km
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6.1.7 Linha 06 – Sonda x Silvestre Ferraz 
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Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

PC1 Via Silvestre Ferraz 0,94 0,94 PC2 Alameda Deputado Manoel Costa 0,35 0,35

Via Ramon 0,04 0,98 R. Ariosto Francia 0,27 0,62

R. Rui Barbosa 0,37 1,35 R. Cel Isidoro Machado 0,04 0,66

R. Bárbara Heliodora 0,07 1,42 R. Antônio Candal 0,30 0,96

R. Francisco Forastieri 0,16 1,58 R. Joaquim Ribeiro Franqueira 0,29 1,25

R. São José 0,29 1,87 R. Dr. Mello Viana 0,58 1,83

R. Wanda de Barros 0,37 2,24 R. Cel. José Justino 0,24 2,07

R. Erasmo Justino 0,27 2,51 R. Dr. Ribeiro da Luz 0,23 2,30

R. Dr. Antônio Carlos 0,26 2,77 Av. Comendador Costa 0,11 2,41

R. Dr. Saturnino da Veiga 0,40 3,17 R. República do Líbano 0,15 2,56

R. Batista Luzardo 0,11 3,28 Alameda Maria da Piedade Bertoni 0,02 2,58

Av. Dom Pedro II 0,11 3,39 Rotatória 0,09 2,67

R. Barão do Rio Branco 0,11 3,51 R. Prof. Henrique José de Souza 0,71 3,38

R. XV de Novembro 0,02 3,53 R. Prof. Henrique de Souza 0,07 3,45

R. Cel. José Justino 0,80 4,33 R. Prof. Henrique José de Souza 0,08 3,53

R. Dr. Ribeiro da Luz 0,12 4,45 Via Ramon 0,04 3,57

Av. Dom Pedro II 0,81 5,26 PC1 Via Silvestre Ferraz 0,94 4,51

R. Barão do Rio Branco 1,07 6,33

R. Dr. Miguel Couto Filho 0,02 6,35

R. Américo Lobo 0,70 7,05

Alameda Herbert José de Souza 0,41 7,46

Av. Dr. Getúlio Vargas 0,42 7,88

Alameda Luís Florentina da Silva 0,07 7,96

Alameda José Modesto Negreiros 0,19 8,15

Alameda Guimaraes Filho 0,28 8,43

Alameda Mozart A. da Silveira 0,27 8,70

PC2 Alameda Henrique Moraes de Sarmento 0,02 8,72

Extensão 8,72 km

Extensão Total = 13,23 km

Linha 06 - Silvestre Ferraz x Sonda Linha 06 - Sonda x Silvestre Ferraz

Extensão 4,51 km
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6.1.8 Linha 07 – João de Deus x Santa Mônica 
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Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

PC1 R. José Simeão Dutra 0,89 0,89 PC2 R. Cambuquira 0,31 0,31

R. Andrade Figueira 0,17 1,06 R. Caldas 0,12 0,43

R. Heitor Modesto 0,25 1,31 R. Ludgero Fernandes de Oliveira 0,24 0,67

Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,36 1,67 R. Afonso Franca 0,09 0,76

Rotatória 0,09 1,76 R. Batista Luzardo 0,86 1,62

R. República do Líbano 0,17 1,93 R. Cel. José Justino 0,70 2,32

R. Dr. Olavo Gomes Pinto 0,11 2,04 R. Dr. Ribeiro da Luz 0,23 2,55

Av. Dom Pedro II 0,70 2,74 Av. Comendador Costa 0,11 2,66

R. Barão do Rio Branco 1,07 3,81 R. República do Líbano 0,15 2,81

R. Dr. Miguel Couto Filho 0,02 3,83 Alameda Maria da Piedade Bertoni 0,02 2,83

R. Américo Lobo 0,70 4,53 Rotatória 0,05 2,88

Alameda Herbert José de Souza 0,22 4,75 Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,36 3,24

PC2 R. Cambuquira 0,15 4,90 R. Heitor Modesto 0,12 3,36

R. José Simeão Dutra 0,06 3,42

R. Bento Goncalves 0,77 4,19

R. José Lourenco Goncalves 0,63 4,82

R. Grajaú 0,10 4,92

R. Copacabana 0,16 5,08

R. Mirante 0,22 5,30

R. Sem Nome 0,03 5,33

R. Mirante 0,09 5,42

R. Pedro Silvestrini 0,19 5,61

Alameda Lívio Bacci 0,19 5,80

Alameda D 0,05 5,85

R. Luiz Lobo 0,20 6,05

R. Pedro Silvestrini 0,12 6,17

R. Antônio Fernandes da Silva 0,32 6,49

R. João Rosendo dos Santos 0,06 6,55

R. Direita 0,14 6,69

PC1 R. Henrique Cafasso 0,08 6,77

Extensão 4,90 km

Extensão Total = 12,44 km

Linha 07 - João de Deus x Santa Mônica Linha 07 - João de Deus x Santa Mônica

Extensão 7,54 km
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6.1.9 Linha 08 – Cohab x Residencial Rio Verde 
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Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

PC1 R. Natal Palmieri 0,08 0,08 PC2 Alameda Carmelino Alves Filho 0,58 0,58

R. Ariosto Francia 0,27 0,35 R. H 0,11 0,69

R. Cel Isidoro Machado 0,26 0,61 R. Henrique Cafasso 0,18 0,87

R. José Costa Soares 0,88 1,49 R. Direita 0,39 1,26

Praça Dr. Humberto Sanches 0,12 1,61 Alameda Marizza C. Dias 0,15 1,41

R. Santos Dumont 0,05 1,66 Alameda Maria Aparecida Dangelo 0,05 1,46

Av. Antônio Junqueira de Souza 0,21 1,87 Alameda Vereador Joaquim Siqueira 0,08 1,54

R. Dr. Ribeiro da Luz 0,34 2,21 R. Grajaú 0,17 1,71

Av. Comendador Costa 0,11 2,32 R. Guanabara Silvestre 0,24 1,95

R. República do Líbano 0,15 2,47 R. Onésimo 0,29 2,24

Alameda Maria da Piedade Bertoni 0,02 2,49 R. Bento Goncalves 0,77 3,01

Rotatória 0,05 2,54 R. José Simeão Dutra 0,06 3,07

Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,36 2,90 R. Heitor Modesto 0,14 3,21

R. Heitor Modesto 0,12 3,02 Av. Dr. Daniel de Carvalho 0,36 3,57

R. José Simeão Dutra 0,06 3,08 Rotatória 0,09 3,66

R. Bento Goncalves 0,77 3,85 R. República do Líbano 0,17 3,83

R. Onésimo 0,29 4,14 R. Dr. Olavo Gomes Pinto 0,11 3,94

R. Guanabara Silvestre 0,24 4,38 - 0,06 4,00

R. Grajaú 0,17 4,55 R. Dr. Olavo Gomes Pinto 0,17 4,17

Alameda Vereador Joaquim Siqueira 0,08 4,63 Av. Antônio Junqueira de Souza 0,23 4,40

Alameda Maria Aparecida Dangelo 0,05 4,68 R. Coronel José Costa Soares 0,06 4,46

Alameda Marizza C. Dias 0,15 4,83 R. José Costa Soares 0,71 5,17

R. Direita 0,39 5,22 R. Mario Neto 0,38 5,55

R. Henrique Cafasso 0,18 5,40 R. Prefeito Alvarim Garcia Machado 0,16 5,71

R. H 0,13 5,53 R. Dr. Joaquim Cardoso 0,25 5,96

R. G 0,25 5,78 R. Cel Isidoro Machado 0,21 6,17

PC2 Alameda Carmelino Alves Filho 0,32 6,10 R. Ariosto Francia 0,03 6,20

R. Prefeito Alvarim Garcia Machado 0,05 6,25

Alameda Cecilia Marta Nimanbame 0,12 6,37

Alameda Carmem Nogueira 0,28 6,65

Alameda D 0,13 6,78

Alameda H 0,05 6,83

Alameda A 0,05 6,88

PC1 Alameda G 0,21 7,09

Extensão 6,10 km

Extensão Total = 13,19 km

Linha 08 - Residencial Rio Verde x Cohab Linha 08 - Residencial Rio Verde x Cohab

Extensão 7,09 km
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6.1.10 Linha 09 – Ramon x Rodoviária - via Palmela e Colégio 
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Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

Extensão do 

trecho (km)

Extensão 

Acumulada 

(km)

PC1 Via Ramon 2,99 2,99 PC2 Acesso Rodoviária 0,11 0,11

R. Rui Barbosa 0,37 3,36 R. Manoel Carlos 0,02 0,13

R. Bárbara Heliodora 0,07 3,43 Acesso Rodoviária 0,21 0,34

R. Francisco Forastieri 0,16 3,59 Saída Rodoviária 0,09 0,43

R. São José 0,09 3,68 Rotatória 0,02 0,45

R. Dr. Saturnino da Veiga 0,91 4,59 Acesso 0,05 0,50

R. Batista Luzardo 0,11 4,70 Av. Damião Junqueira de Souza 0,84 1,34

Av. Dom Pedro II 0,34 5,04 R. Presidente Artur Bernardes 0,16 1,50

Via Othon de Carvalho 1,55 6,59 R. Salomão Chaib 0,18 1,68

BR-460 0,24 6,83 R. Madame Schmidt 0,21 1,89

Retorno 0,03 6,86 R. Presidente Artur Bernardes 0,07 1,96

BR-460 0,23 7,09 R. Prof. Maria do Carmo Ferraz 0,21 2,17

R. Jardim Nirvana 0,76 7,85 R. Presidente Kennedy 0,31 2,48

R. Vicente Guerra 0,23 8,09 R. Julieta de Oliveira Junqueira 0,07 2,55

R. Vicente Guerra 0,23 8,32 R. José F. Garrido 0,13 2,68

R. Jardim Nirvana 0,76 9,08 R. Oscarito 0,06 2,74

Via Othon de Carvalho 1,55 10,63 R. Arthur Gorgulino de Souza 0,29 3,03

Av. Dom Pedro II 0,23 10,86 R. Prof. Maria do Carmo Ferraz 0,30 3,34

R. Barão do Rio Branco 0,11 10,97 R. Jaime Sotto Mayor 0,40 3,74

R. XV de Novembro 0,02 10,99 Av. Damião Junqueira de Souza 0,12 3,86

R. Cel. José Justino 0,68 11,67 Av. Antônio Junqueira de Souza 0,03 3,89

R. Dr. Olavo Gomes Pinto 0,12 11,79 R. Santos Dumont 0,05 3,94

Av. Antônio Junqueira de Souza 0,23 12,02 Av. Antônio Junqueira de Souza 0,21 4,15

R. Coronel José Costa Soares 0,03 12,05 R. Dr. Ribeiro da Luz 0,23 4,38

Praça Dr. Humberto Sanches 0,10 12,15 Av. Dom Pedro II 0,70 5,08

Av. Damião Junqueira de Souza 0,03 12,18 R. Batista Luzardo 0,11 5,19

R. Ida Mascarenhas Lage 0,19 12,37 R. Dr. Saturnino da Veiga 0,86 6,05

R. Jaime Sotto Mayor 0,28 12,65 R. Ângelo da Veiga 0,04 6,09

R. Prof. Maria do Carmo Ferraz 0,30 12,95 R. São José 0,03 6,12

R. Arthur Gorgulino de Souza 0,29 13,24 R. Francisco Forastieri 0,16 6,28

R. Oscarito 0,06 13,30 R. Bárbara Heliodora 0,07 6,35

R. José F. Garrido 0,13 13,44 R. Rui Barbosa 0,37 6,72

R. Julieta de Oliveira Junqueira 0,07 13,51 PC1 Via Ramon 2,99 9,71

R. Presidente Kennedy 0,31 13,82

R. Prof. Maria do Carmo Ferraz 0,21 14,03

R. Presidente Artur Bernardes 0,07 14,10

R. Madame Schmidt 0,21 14,31

R. Salomão Chaib 0,18 14,49

R. Presidente Artur Bernardes 0,16 14,65

Av. Damião Junqueira de Souza 0,74 15,39

R. Manoel Carlos 0,09 15,48

PC2 Acesso Rodoviária 0,11 15,59

Linha 04 e 05 - Ramon x Rodoviária - Via 

Palmela - Via Colégio

Linha 04 e 05 - Ramon x Rodoviária - Via 

Palmela - Via Colégio

Extensão 15,59 km

Extensão 9,71 km

Extensão Total = 25,30 km
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II. 3 DETALHAMENTO FÍSICO DA REDE PROPOSTA 

1 PRINCÍPIOS E PREMISSAS 

A partir das análises do sistema de transporte coletivo atual do município de Campo Belo, apresentado no 

Relatório da Etapa 1 – Levantamento das Informações Disponíveis, verificou-se a necessidade de racionalizar e 

otimizar o Sistema Licitado. O Sistema Proposto tem como objetivo não diminuir a oferta nem a frequência 

dos ônibus, equacionando oferta e demanda. 

O princípio básico do Sistema Proposto é racionalizar os itinerários das linhas de acordo com as origens e 

destinos dos deslocamentos. Atualmente, todas as linhas do município têm características diametrais, ou seja, 

ligam dois bairros do município passando pela região central. Como a maior parte dos deslocamentos se 

originam nos bairros e vão em direção ao centro da cidade e vice-versa, é proposto que as linhas passem a ser 

radiais, ou seja, ligando os bairros ao centro. 

Com esta alteração nas linhas, algumas ligações bairro a bairro que existem atualmente não serão mais 

ofertadas. Com isso, o usuário que necessitar de ir a outro bairro deverá trocar de ônibus na região central da 

cidade. Para tanto, faz-se imprescindível a integração tarifária temporal, na qual o usuário pode fazer uso de 

duas linhas mediante o pagamento de uma só tarifa ou pagamento de uma segunda tarifa com desconto, 

benefício válido dentro de certo intervalo de tempo. 

Por conta destas mudanças na organização e itinerários das linhas, será possível se obter uma racionalização 

das viagens nos bairros, acarretando uma diminuição da quilometragem percorrida pelos veículos do sistema, 

que influencia diretamente no custo operacional. 

2 ASPECTOS DA OFERTA 

2.1 Caracterização da Rede Proposta 

O sistema proposto de transporte coletivo é composto por 11 linhas urbanas, com extensão média de 8,86 km 

por linha. Na Figura 30 é apresentada a rede proposta e na Tabela 23 é apresentado um descritivo das linhas 

existentes. O sistema deverá contar com um total de 11 veículos operacionais. 

No item 5 deste documento são apresentados os mapas de cada linha do sistema proposto, bem como os 

itinerários descritivos. 
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Figura 51: Linhas propostas 
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Tabela 37: Linhas de transporte coletivo de São Lourenço – Sistema Proposto 

Linha Nome Extensão – ida e volta 
(km) 

Quantidade de 
veículos 

01 São Lourenço x Centro 7,47 1 

02 Carioca x Centro 6,44 1 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Centro 7,84 1 

04 Cohab x Centro 8,28 1 

05 João de Deus x Centro 6,82 1 

06 Rodoviária x Centro 6,76 1 

07 Vila Nova x Centro 6,40 1 

08 Sonda x Centro 6,84 1 

09 Santa Mônica x Centro 6,46 1 

10 Nossa Senhora de Fátima x Palmela 11,90 1 

11 Silvestre Ferraz x Ramon - via Centro 17,86 1 

 

2.2 Oferta Programada 

Considerando o Sistema Proposto como um todo, é prevista, em média, a realização de 6.986 viagens por mês. 

Nesta análise, foi considerado que a viagem corresponde a uma ida e uma volta da linha. A Tabela 5 apresenta 

o número de viagens programadas para cada linha por tipo de dia. Foi calculado também o número de viagens 

totais em um mês padrão, composto com 22 dias úteis, 4 sábados e 4 domingos, totalizando 30 dias. 

Tabela 38: Viagens programadas – Sistema Proposto 

Linha Nome Dia útil Sábado Domingo Mensal 

01 São Lourenço x Centro 27 19 17 738 

02 Carioca x Centro 26 19 17 716 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Centro 26 19 17 716 

04 Cohab x Centro 16 17 14 476 

05 João de Deus x Centro 20 18 14 568 

06 Rodoviária x Centro 27 25 21 778 

07 Vila Nova x Centro 27 25 17 762 

08 Sonda x Centro 24 19 17 672 

09 Santa Mônica x Centro 25 19 17 694 

10 Nossa Senhora de Fátima x Palmela 17 12 11 466 

11 Silvestre Ferraz x Ramon - via Centro 14 12 11 400 

Total 249 204 173 6.986 

 

A Tabela 26 apresenta as faixas horárias consideradas e as tabelas que seguem (Tabela 40, Tabela 41 e Tabela 

42) apresentam o número de viagens por linha e por faixa horária considerado no dimensionamento do 

Projeto Básico. 
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Tabela 39: Descritivo das faixas horárias consideradas 

Período Início Fim 

Madrugada MAD 00:00 05:00 

Hora Pico Manhã HPM 05:00 09:00 

Entre Pico Manhã EPM 09:00 11:00 

Hora Pico Almoço HPA 11:00 14:00 

Entre Pico Tarde EPT 14:00 16:00 

Hora Pico Tarde HPT 16:00 20:00 

Noturno NOT 20:00 00:00 

 

Tabela 40: Número de viagens por faixa horária – Dias Úteis 

Linha HPM EPM HPA EPT HPT NOT 

01 - São Lourenço x Centro 6 3 5 3 7 3 

02 - Carioca x Centro 6 3 5 2 7 3 

03 - N.S. de Lourdes x Centro 6 3 5 2 7 3 

04 - Cohab x Centro 3 2 3 2 4 2 

05 - João de Deus x Centro 3 2 4 2 6 3 

06 - Rodoviária x Centro 6 3 6 2 7 3 

07 - Vila Nova x Centro 6 3 5 3 7 3 

08 - Sonda x Centro 6 2 5 2 6 3 

09 - Santa Mônica x Centro 6 3 4 3 6 3 

10 - N.S. de Fátima x Palmela 3 2 3 2 5 2 

11 - Silvestre Ferraz x Ramon - via Centro 3 2 2 1 4 2 

Total 54 28 47 24 66 30 

 

Tabela 41: Número de viagens por faixa horária – Sábados 

Linha HPM EPM HPA EPT HPT NOT 

01 - São Lourenço x Centro 4 3 4 2 4 2 

02 - Carioca x Centro 4 3 4 2 4 2 

03 - N.S. de Lourdes x Centro 4 3 4 2 4 2 

04 - Cohab x Centro 3 2 3 2 4 3 

05 - João de Deus x Centro 4 3 3 2 4 2 

06 - Rodoviária x Centro 7 2 4 3 5 4 

07 - Vila Nova x Centro 6 3 4 3 6 3 

08 - Sonda x Centro 4 3 4 2 4 2 

09 - Santa Mônica x Centro 4 3 3 2 4 3 

10 - N.S. de Fátima x Palmela 3 1 2 2 2 2 

11 - Silvestre Ferraz x Ramon - via Centro 3 1 2 1 3 2 

Total 46 27 37 23 44 27 
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Tabela 42: Número de viagens por faixa horária – Domingos e feriados 

Linha HPM EPM HPA EPT HPT NOT 

01 - São Lourenço x Centro 3 2 3 2 5 2 

02 - Carioca x Centro 3 2 3 2 5 2 

03 - N.S. de Lourdes x Centro 3 2 3 2 5 2 

04 - Cohab x Centro 3 2 2 1 4 2 

05 - João de Deus x Centro 3 2 2 1 4 2 

06 - Rodoviária x Centro 4 2 4 3 5 3 

07 - Vila Nova x Centro 3 2 3 2 5 2 

08 - Sonda x Centro 3 2 3 2 5 2 

09 - Santa Mônica x Centro 3 2 3 2 5 2 

10 - N.S. de Fátima x Palmela 2 1 2 1 3 2 

11 - Silvestre Ferraz x Ramon - via Centro 2 1 2 1 3 2 

Total 32 20 30 19 49 23 

 

Tabela 43: Número de viagens por faixa horária – Sistema Proposto 

Faixa Horária Dia Útil Sábado Domingo Mensal 

HPM 54 46 32 1.500 

EPM 28 27 20 804 

HPA 47 37 30 1.302 

EPT 24 23 19 696 

HPT 66 44 49 1.824 

NOT 30 27 23 860 

Total Geral 249 204 173 6.986 

 

Neste Projeto Básico não será apresentado um quadro de horários de cada linha, uma vez que não é objetivo 

de um processo licitatório a discussão sobre um ajuste fino do quadro de horários. Além disso, este ajuste não 

impacta no dimensionamento econômico-financeiro do sistema, desde que seja respeitado o número mínimo 

de viagens por faixa horária, conforme apresentado nas tabelas anteriores. 

Após a finalização do processo licitatório para definição da nova Concessionária do STPC, a Prefeitura 

Municipal apresentará uma proposta inicial de quadro de horários, que deverá ser refinada e adequada 

conforme os padrões operacionais da concessionária, desde que respeitando o número mínimo de viagens por 

faixa horária e a quilometragem produtiva estipulada neste projeto básico (apresentada na Tabela 8), com 

uma tolerância máxima de 3% (três por cento) para mais ou para menos. Variações maiores do que 3% 

deverão ser justificadas ao Órgão Gestor que, por sua vez, poderá autorizar ou não tal variação.  

Os quadros de horários deverão também levar em conta os horários dos estabelecimentos educacionais e 

comerciais, para atender os usuários da melhor forma possível. Eles deverão ser apresentados ao Órgão 

Gestor no Plano de Transição, conforme detalhado no item 2.5 do Anexo II – Projeto Básico. 
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Em relação à distância percorrida, calculou-se a distância média diária percorrida por faixas horárias. A Tabela 

8 apresenta estes resultados. 

Tabela 44: Quilometragem percorrida – Sistema Proposto 

Linha Nome Km 
produtiva 

Dia 
útil 

Sábado Domingo Mensal 

01 São Lourenço x Centro 7,47 202 142 127 5.513 

02 Carioca x Centro 6,44 167 122 109 4.611 

03 Nossa Senhora de Lourdes x Centro 7,84 204 149 133 5.613 

04 Cohab x Centro 8,28 132 141 116 3.941 

05 João de Deus x Centro 6,82 136 123 95 3.874 

06 Rodoviária x Centro 6,76 183 169 142 5.259 

07 Vila Nova x Centro 6,40 173 160 109 4.877 

08 Sonda x Centro 6,84 164 130 116 4.596 

09 Santa Mônica x Centro 6,46 162 123 110 4.483 

10 Nossa Senhora de Fátima x Palmela 11,90 202 143 131 5.545 

11 Silvestre Ferraz x Ramon - via Centro 17,86 250 214 196 7.144 

Total Geral - 1.975 1.616 1.385 55.458 

 

Observa-se que ao longo de um mês, os veículos do sistema percorrerão, em média, pouco mais de 55 mil 

quilômetros. E, dado que a frota operacional do sistema é de 11 veículos operacionais, o percurso médio mensal 

por veículo será igual de cerca de 5.000 km. Considerando ainda um período de doze meses, tem-se um percurso 

médio anual de cerca de 60 mil quilômetros para cada veículo. Vale ressaltar que a extensão média das viagens, 

considerando a ida e a volta, é de 8,46 km. Ressalta-se que foi considerado um mês padrão, com 22 dias úteis, 4 

sábados e 4 domingos. 

Quanto à quilometragem improdutiva (morta/ociosa), será considerada uma quilometragem improdutiva igual 

a 4% (quatro por cento). Neste caso, a quilometragem improdutiva mensal prevista é igual a 2.218 km. Desta 

forma, a quilometragem total do sistema proposta é igual a 57.676 km. 

 

2.3 Caracterização da Frota Necessária 

Para operar o Sistema Proposto, serão necessários um total de 14 veículos, sendo 11 veículos operacionais e 3 

reservas. 

Serão aprovados para os serviços públicos de transporte coletivo veículos do tipo midiônibus ou ônibus básico, 

de característica urbana, apropriados às características das vias e logradouros públicos do Município. Ressalta-

se que todo o dimensionamento financeiro do sistema foi baseado no veículo da classe midiônibus. No 

entanto, é permitida a utilização de ônibus básicos (maiores que os midiônibus). 

Após o início e consolidação da operação do STPC, a Concessionária poderá requerer a utilização de veículos 

do tipo miniônibus, desde que seja realizado um estudo técnico que comprove a viabilidade de utilização deste 
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tipo de veículo sem prejudicar o nível de qualidade e conforto do sistema. Tal estudo técnico deve ser 

analisado e validado pelo Órgão Gestor do STPC do Município de São Lourenço. 

Tais veículos, apresentados na Tabela 14, deverão satisfazer às condições de conforto, segurança e 

especificações, observadas as exigências do Código Nacional de Trânsito e as normas e padrões técnicos 

estabelecidos ABNT em vigor, e que apresentem laudo veicular expedido por empresa devidamente credenciada 

pelo INMETRO, quando expressamente exigido pelo Poder Concedente. 

Os veículos utilizados na execução do serviço regular convencional devem ser apropriados ao transporte 

coletivo de passageiros com aplicação dos requisitos de acessibilidade fixados pela NBR 15570:2011. Podendo 

ser veículos das seguintes classes: 

Tabela 45: Tipos de veículos 

Classes Capacidade Serviço 

Miniônibus* 
Mínimo de passageiros 30, sentados e em pé, incluindo área reservada para 
acomodação de cadeira de rodas ou cão-guia e possuir plataforma elevatória 
veicular (elevador) 

Urbano 

Midiônibus 
Mínimo de 40 passageiros, sentados e em pé, incluindo área reservada para 
acomodação de cadeira de rodas ou cão-guia e possuir plataforma elevatória 
veicular (elevador) 

Urbano 

Ônibus 
Básico 

Mínimo de 70 passageiros, sentados e em pé, incluindo área reservada para 
acomodação de cadeira de rodas ou cão-guia e possuir plataforma elevatória 
veicular (elevador) 

Urbano 

* Desde que autorizado pelo Órgão Gestor 

A frota vinculada ao Serviço Regular Convencional deverá possuir dispositivos de acessibilidade, de acordo 

com o previsto na Legislação Federal. Para o caso de novos veículos que vierem a ser vinculada a frota, o 

mesmo deverá vir acoplado ao veículo. Ressalta-se que todo o dimensionamento financeiro do sistema foi 

baseado no veículo da classe midiônibus. No entanto, é permitida a utilização de ônibus básicos (maiores que 

os midiônibus). 

Após o início e consolidação da operação do STPC, a Concessionária poderá requerer a utilização de veículos 

do tipo miniônibus, desde que seja realizado um estudo técnico que comprove a viabilidade de utilização deste 

tipo de veículo sem prejudicar o nível de qualidade e conforto do sistema. Tal estudo técnico deve ser 

analisado e validado pelo Órgão Gestor do STPC do Município de São Lourenço. 

A idade média da frota não poderá ultrapassar 8 anos e a idade máxima de fabricação de um veículo 

operacional no município não poderá ultrapassar 12 anos, conforme definido no artigo 27 do Decreto nº 

2.000: 

Art. 27 Não será admitido em operação, veículo com mais de 12 (doze) anos de 

fabricação, porém a idade média da frota não poderá exceder a 8 (oito) anos. 

Para o início do contrato, é requerida que a idade média da frota seja igual a no máximo a 6 (seis) anos, 

podendo ser mais nova, caso a Concessionária opte para tal decisão. A idade média inicial de 6 anos foi 

escolhida segundo critérios de modicidade tarifária, conforto e segurança dos usuários. Desta forma, ao longo 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 179 
 

do contrato, a concessionária será remunerada considerando uma frota de idade média de 6 (seis) anos, 

mesmo que a idade média da frota real seja inferior a este valor. 

O plano de renovação da frota definido para todos os anos da nova concessão será apresentado junto ao 

Anexo II.12 – Estudo Econômico Financeiro. 

2.4 Integração Tarifária Temporal 

Como as linhas do sistema proposto possuirão características predominantemente radiais, ou seja, ligarão os 

bairros ao centro, há a necessidade da implementação da integração tarifária no sistema. Esta integração 

tarifária consiste na possibilidade do usuário utilizar uma segunda linha mediante ao pagamento de apenas 

uma única tarifa, ou seja, a transferência de passageiros entre linhas são gratuitas. 

Nesse contexto, a integração tarifária corresponde a uma complementação por não existir no sistema 

proposto linhas com serviço direto de transporte entre bairros específicos, evitando penalizar parcialmente 

uma parcela dos passageiros que precisam realizar transferências e assegurando, assim, um regime de 

equidade no acesso às várias áreas da cidade, com a necessária otimização da rede de transporte. 

A integração tarifária proposta será viabilizada pelo uso de um sistema de bilhetagem eletrônica, que permite 

que as transferências não fiquem restritas aos terminais fechados, podendo agora ocorrer em qualquer ponto 

de parada da rede de transporte, possibilitando uma flexibilidade aos passageiros. 

Para realização da integração tarifária, o usuário deverá possuir o cartão, que poderá ser recarregado pelo 

próprio usuário ou pelo empregador. 

Cada usuário poderá realizar a integração tarifária ao longo de um período de 1 hora após a primeira utilização 

e serão restritas apenas a integração tarifária com a mesma linha da primeira utilização. 

Para evitar uma queda da demanda por conta da integração e evitar que os usuários utilizem a integração 

tarifária para realizar o movimento de ida e volta ao destino pagando uma passagem, serão definidas regras de 

integração entre as linhas. Desta forma, para a efetivação da integração tarifária e o não pagamento da 

passagem do segundo deslocamento, a linha escolhida para o segundo deslocamento deve cumprir os 

requisitos listados abaixo: 

• A linha do segundo trecho não seja a mesma linha utilizada no primeiro trecho; 

• A linha do segundo trecho não atenda majoritariamente a mesma região da linha utilizada no primeiro 

trecho – linhas da mesma bacia. Assim sendo, não são passíveis de integração entre si, as seguintes 

linhas: 

o Linhas 02 e 11; 

o Linhas 04 e 05; 

o Linhas 07, 08 e 09; 

A matriz de integração tarifária para as linhas do sistema é apresentada na Tabela 46. As células em verde 

(“sim”) representam os pares de linhas (1ª linha + 2ª linha) que são passíveis de integração. Já as células em 

vermelho (“não”) representam os pares de linhas que não é prevista a integração. 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 180 
 

Tabela 46: Matriz de Integração do STPC Proposto 

 

No período de transição entre os sistemas atual e o proposto no Projeto Básico, deverá ser garantida a 

possibilidade de integral e contínua utilização créditos eletrônicos existentes nos cartões de bilhetagem do 

sistema atual até eventual substituição, devendo ser respeitado uma validade mínima de 60 (sessenta) dias 

para utilização dos créditos adquiridos antes da nova concessão. Os créditos não utilizados neste prazo de 90 

dias, perderão o seu valor. Esta transição dos créditos eletrônicos deverá estar detalhada no Plano de 

Transição elaborado pela Concessionária, conforme definido no item 2.5 do Anexo II.0 – Projeto Básico. 

  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

01 não sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim

02 sim não sim sim sim sim sim sim sim sim não

03 sim sim não sim sim sim sim sim sim sim sim

04 sim sim sim não não sim sim sim sim sim sim

05 sim sim sim não não sim sim sim sim sim sim

06 sim sim sim sim sim não sim sim sim sim sim

07 sim sim sim sim sim sim não não não sim sim

08 sim sim sim sim sim sim não não não sim sim

09 sim sim sim sim sim sim não não não sim sim

10 sim sim sim sim sim sim sim sim sim não sim

11 sim não sim sim sim sim sim sim sim sim não

Li
n

h
a 

d
e

 O
ri

ge
m

Linha de DestinoMatriz de 

Integração
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3 ASPECTOS DA DEMANDA 

O Sistema Proposto foi fundamentado na demanda atual do sistema, ou seja, foi elaborado para atender de 

maneira otimizada a demanda existente atualmente no município. A demanda prevista para o STPC pode ser 

categorizada em demanda pagante consolidada, gratuidades e demanda incorporada. A demanda pagante 

consolidada e a gratuidade consistem na demanda já transportada pelo atual sistema de transporte coletivo, 

seja ela pagante ou com gratuita. Já a demanda incorporada consiste na demanda que não está presente 

atualmente no sistema, porém será incorporada ao STPC na nova Concessão. 

3.1 Demanda Pagante Consolidada 

Para estimativa da demanda prevista para o sistema, foram utilizados os dados do Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica da operadora do serviço da Concessão com contrato em vigor até o mês de agosto de 2019 e 

prorrogado até o fim do mês de outubro. Considerou-se, para os cálculos, os dados dos meses de janeiro a 

setembro de 2019 - meses em que o novo sistema de bilhetagem eletrônica da concessionária já se 

encontrava plenamente implantado e consolidado, após período de transição realizada durante o ano de 

2018. 

Ressalta-se que a Prefeitura Municipal não contava, na época da elaboração do Projeto Básico, de informações 

consolidadas sobre a demanda transportada pelo sistema municipal ao longo dos anos da concessão. Assim 

sendo, foi necessário avaliar dados disponibilizados pela Concessionária que opera o sistema (Circular São 

Lourenço). 

Apesar da Concessionária contar com sistema de bilhetagem eletrônica a alguns anos, houve uma transição de 

sistemas ao longo do ano de 2018 e finalizou na virada de 2018 para 2019. Por conta dessa transição, a série 

histórica de passageiros transportados ficou prejudicada, uma vez que, segundo o responsável pelo Sistema de 

Bilhetagem da Concessionária, ocorreram testes e treinamentos para motoristas e cobradores nos validadores 

ao longo de todo o período, o que acarretou um acréscimo no número de passageiros transportados não 

condizente com a realidade. 

Por conta de todos estes fatos, para não correr riscos de superdimensionar a demanda transportada, foram 

considerados os dados de bilhetagem eletrônica dos meses de janeiro a setembro de 2019 (meses que a 

transição entre os sistemas já estava finalizada), conforme já mencionado anteriormente. 

Para avaliar a sazonalidade do sistema ao longo dos anos, foram analisadas fichas de “Controle de 

Abastecimento” disponibilizadas pela Concessionária que opera o sistema. O período analisado foi entre os 

meses de janeiro a dezembro de 2018. Estas fichas de “Controle de Abastecimento” contam com informações 

diárias de número da roleta e quilometragem registrada no hodômetro por veículo do sistema. 

Com estas informações, analisou-se a sazonalidade da demanda ao longo dos meses do ano. Desta forma, foi 

possível anualizar a demanda mensal medida nos meses de janeiro setembro de 2019 e obter a média anual 

(para 12 meses) de passageiros transportados mensalmente. 
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A Figura 3 apresenta o comportamento da demanda ao longo dos meses do ano, sendo que o número 0% 

representa a média anual. Desta forma, valores maiores que 0% representam valores acima da média e valores 

inferiores a 0% representam valores de demanda inferiores à média anual. 

 
Figura 52: Sazonalidade da demanda transportada 

Diante disso, conforme apresentado na Figura 3, observa-se que, por exemplo, a demanda transportada do 

mês de fevereiro de 2018 foi 4,2% menor que a média mensal e a do mês de agosto de 2018 foi 2,8% maior. 

Considerando o período de janeiro a setembro, tem-se que a média mensal corresponde a 98,34% da média 

anual. Este percentual foi aplicado na definição da média mensal anual obtida por meio dos dados de 

bilhetagem eletrônica dos meses de janeiro a setembro de 2019, ou seja, os valores médios obtidos para estes 

dois meses foram divididos por 98,34%. 

Desta forma, a partir dos dados de demanda de janeiro a setembro de 2019 e aplicando a taxa de sazonalidade 

anual, foi possível estabelecer a demanda média mensal do período e por tipo de passageiro para cada linha, 

conforme apresentado na Tabela 47. 

Tabela 47: Demanda atual das linhas do sistema 

Tipo de passageiro Valor  

Passageiros pagantes 94.098 

Gratuidades 76.111 

Estudantes 2.051 

Total Transportado 170.209 

Portanto, a demanda pagante do sistema proposto será igual a 94.098 passageiros por mês e o número de 

passageiros com gratuidades será igual a 76.111. Já o valor de estudantes transportados será apresentado no 

item 3.3 – Demanda Incorporada – Estudantes deste Anexo II.3. 

É importante ressaltar que este Projeto Básico adotou uma premissa que a demanda de passageiros 

transportados não irá diminuir ao longo do período de contrato a exemplo do que vem acontecendo nos 

últimos anos na maior parte dos sistemas de transporte coletivo nas cidades brasileiras. Desta forma, foi 

considerado que a demanda se manterá constante ao longo do contrato de Concessão. 
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No entanto, apesar desta premissa de demanda constante, caso seja constatada uma variação para mais ou 

para menos na demanda, esta variação, conforme já previsto e detalhado neste edital, será considerada no 

reajuste tarifário, seja no reajuste realizado no mês de aniversário de contrato, seja em um reajuste 

extraordinário. O item 4.6 do Anexo II.0 – Projeto Básico apresenta detalhadamente a política de reajuste 

tarifário do Contrato de Concessão. 

No item a seguir será abordada a questão da gratuidade do sistema mais detalhadamente. 

3.2 Gratuidades 

As principias classes de gratuidade prevista para o STPC proposto para o município de São Lourenço são as seguintes: 

• Idosos: pessoas acima de 60 anos não pagam passagem; 

• Deficientes e acompanhantes: Pessoa portadora de deficiência física comprovada carência financeira e 

desde que cadastrada no órgão competente, com direito à um acompanhante (quando necessário) 

não pagam passagem; 

• Crianças até a data do seu 5º (quinto) aniversário: desde que não ocupe assento isoladamente; 

• Fiscal do Concedente: possuem gratuidade desde que em serviço e devidamente credenciado. 

Por mês, é previsto uma demanda de 76.111 passageiros com gratuidade no sistema, conforme apresentado 

anteriormente na Tabela 9. Como já explicado no item anterior, devido ao fato da empresa atual ter realizado 

uma transição de sistemas em 2018, não foi possível obter um histórico de passageiros gratuitos e verificar se 

o número está aumentando ou diminuindo. 

No entanto, o STPC proposto de São Lourenço foi dimensionado para transportar confortavelmente tanto a 

demanda de passageiros pagantes, quanto a demanda de gratuitos. Desta forma, caso a demanda real de 

passageiros gratuitos medida após o início da operação do no sistema seja maior que a medida, o sistema 

comportará sem maiores problemas. 

A partir dos dados da Tabela 47, percebe-se que o percentual de passageiros gratuitos frente ao número de 

passageiros totais é cerca de 45%. Este número elevado é ocasionado, principalmente, pela concessão de 

gratuidades para pessoas com idade entre 60 e 64 anos. Como a atual concessionária conta com uma 

diferenciação de classes dos cartões utilizados por pessoas de 60 a 64 anos e para os idosos acima de 65 anos 

e, durante visita técnica, a mesma informou os quantitativos de gratuidades por classe ao longo do período de 

fevereiro a abril de 2019, foi possível consolidar as informações da Tabela 10, que apresenta o percentual de 

participação de cada categoria nas gratuidades do sistema. 

Tabela 48: Gratuidades de idosos no sistema 

Tipo de passageiro Participação Total mensal 

Pessoas entre 60 a 64 anos 33,01% 25.124 

Idosos (com idade superior a 65 anos) 66,10% 50.309 

Funcionários 0,85% 647 

Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) 
e Acompanhantes PNE 

0,04% 30 

Total 100% 76.111 
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Observa-se que 33% do total de gratuidades correspondem a usuários entre 60 e 64 anos que possuem 

gratuidade por conta da legislação municipal (Art. 205, §2º da Lei Orgânica Municipal). Caso a integralidade 

destes usuários pagasse a passagem, o número de passageiros equivalentes poderia aumentar cerca de 25%. 

Deste modo, a tarifa praticada poderia ser até 20% menor que a praticada com as gratuidades para pessoas 

entre 60 e 64 anos. No entanto, é necessário que a Câmara Municipal aprove uma nova redação para o Art. 

205 da Lei Orgânica Municipal. 

3.3 Demanda Incorporada – Estudantes 

Além dos passageiros já transportados no sistema atual, a Prefeitura Municipal prevê a compra de vales 

transporte para alunos do 6º ao 9º ano da rede de ensino pública do município. Os passes serão adquiridos 

pelo próprio Município e fornecido para os alunos. Desta forma, o número de estudantes transportados pelo 

sistema sofrerá um aumento em relação ao número observado atualmente. 

A Secretaria Municipal de Educação realizou um estudo que indicou que para o ano de 2020 haverá uma 

demanda de compra de passes para 300 alunos, o que corresponde a 600 passes por dia (ida e volta) e a 

120.000 passes por ano. Desta forma, por mês, serão fornecidos 10.000 passes. 

Deste modo, a média mensal de compras de passes no primeiro ano de contrato do novo STPC e para os anos 

subsequentes será igual a 10.000 passes para estudantes (meia tarifa) por mês. 

3.4 Flexibilização Tarifária e Concessão de Descontos 

É previsto no STPC proposto para o município de São Lourenço a adoção de uma política de flexibilização 

tarifária e de concessão de descontos a fim de aumentar o número de passageiros transportados no sistema e 

fidelizá-los, além de aumentar o número de utilizadores dos cartões no sistema de São Lourenço. 

É prevista a concessão de um desconto de 5% para aquele usuários que realizarem carregamentos de créditos 

no cartão frequentemente. Para obtenção deste desconto de 5%, o usuário pessoa física ou jurídica deverá 

comprar, para cada cartão, no mínimo 40 passagens a cada 60 dias corridos. 

O desconto de 5% já está previsto no cálculo tarifário realizado para a nova concessão. Para a análise do efeito 

do impacto desta flexibilização sobre o calculo tarifário, tal desconto foi aplicado sobre 20% do total de 

pagantes do sistema. Este valor de 20% corresponde, aproximadamente, ao total de passagens que são pagas 

utilizando o cartão atualmente. 

A concessionária deverá apresentar no Plano de Transição uma proposta detalhada para implantação de uma 

política de concessão de descontos e este deverá ser aprovado pelo Órgão Gestor (conforme já definido no 

item 2.5 do Anexo II.0 - Projeto Básico). 

Além disso, a concessionária poderá propor também uma estratégia de flexibilização tarifária aos domingos e 

feriados. No entanto, deverá ser realizado um estudo para avaliação do impacto financeiro desta flexibilização 

no sistema. Tal plano também deverá ser aprovado pelo Órgão Gestor. 

Ressalta-se que, assim como mencionado 3.1 , caso seja constatada uma variação para mais ou para menos na 

demanda, esta variação será considerada no reajuste tarifário, seja no reajuste realizado no mês de 

aniversário de contrato, seja em um reajuste extraordinário.  
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4 ANÁLISE DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO PROPOSTA 
(DEMANDA X OFERTA) 

4.1 Ocupação dos Veículos – Previsão 

No diagnóstico do sistema atual, foi realizada uma análise espacial da demanda transportada pelo sistema 

atualmente, conforme detalhado no Anexo II.2 - Caracterização do Sistema Atual. Para tanto, foi realizada uma 

divisão do município em bacias de embarque de passageiros. A partir desta divisão foi possível compreender a 

dinâmica do sistema, e estabelecer as principais origens das viagens municipais. No total, o município de São 

Lourenço foi dividido em 9 bacias de embarque, conforme a Figura 38 e a Tabela 49. 

 
Figura 53: Zoneamento do município 
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Tabela 49: Numeração das Bacias 

Número da Bacia Bacia 

1 Centro 

2 São Lourenço Velho 

3 Carioca / Silvestre Ferraz 

4 Ramon 

5 Nossa Senhora de Lourdes 

6 Cohab 

7 Rodoviária 

8 Santa Mônica / Sonda 

9 Palmela 

Cruzando as informações espaciais de demanda e o número de viagens previstas com a implantação do novo 

sistema, foi possível estimar a ocupação dos veículos por faixa horária (as faixas horárias são descritas na 

Tabela 26) e por bacia.  

A Tabela 50 apresenta a ocupação projetada para os veículos que realizam os trajetos Bairro >> Centro e 

Centro >> Bairro e a Tabela 51 apresenta a ocupação por passageiros pagantes, ou seja, desconsiderando os 

passageiros com gratuidade. 

É importante ressaltar que esta ocupação representa uma média de ocupação do veículo nos dias úteis que 

fazem o trajeto no sentido indicado e cada sentido pode ser atendido por uma ou mais linhas. Por exemplo, os 

sentidos “2 – Centro >> São Lourenço Velho” e “2 – São Lourenço Velho >> Centro” serão atendidos por 

apenas uma linha: 01 – São Lourenço Velho x Centro. Já os sentidos “6 – Centro >> Cohab” e “6 – Cohab >> 

Centro” serão atendidos por duas linhas propostas: linha 04 – Cohab x Centro e linha 05 – João de Deus x 

Centro. 

Tabela 50: Ocupação projetada para os veículos por faixa horária – Dias Úteis – Passageiros Totais 

 

HPM EPM HPA EPT HPT NOT Total

2 - Centro >> SLV 2,0 3,4 13,2 14,0 10,9 6,3 8,4

2 - SLV >> Centro 11,0 8,9 9,8 10,3 14,2 8,3 11,0

3 - Carioca >> Centro 13,2 9,3 12,6 17,3 9,2 5,2 10,8

3 - Centro >> Carioca 5,4 8,9 11,9 32,1 20,6 11,7 13,9

4 - Centro >> Ramon 4,9 3,7 19,5 15,2 12,0 5,3 9,7

4 - Ramon >> Centro 13,5 6,2 10,6 22,1 4,2 1,9 8,3

5 - Centro >> NSL 6,0 10,1 10,0 26,6 21,0 12,9 13,7

5 - NSL >> Centro 20,3 11,8 19,8 27,9 13,7 8,4 16,6

6 - Centro >> Cohab 3,7 11,2 12,8 15,7 14,5 7,7 11,2

6 - Cohab >> Centro 13,1 4,1 6,3 6,3 6,6 3,1 6,8

7 - Centro >> Rodoviária 6,1 5,1 8,1 15,6 10,8 5,9 8,5

7 - Rodoviária >> Centro 8,4 8,5 9,0 11,4 9,7 5,7 8,9

8 - Centro >> Santa Mônica 5,9 12,7 17,7 20,7 22,1 12,4 15,2

8 - Santa Mônica >> Centro 12,3 12,0 10,2 14,5 11,1 6,1 11,1

9 - Centro >> Palmela 5,0 2,8 3,4 6,1 5,3 2,0 4,3

9 - Palmela >> Centro 3,7 3,9 4,4 2,7 1,5 0,6 2,7

Média 8,7 8,6 11,5 16,0 12,9 7,2 10,9

Demanda por viagem - Sistema PropostoBacias
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Tabela 51: Ocupação projetada para os veículos por faixa horária – Dias Úteis – Passageiros Pagantes 

 

Observa-se que as maiores ocupações foram calculadas para aqueles veículos que realizam o trajeto Centro >> 

Bairro na Hora Pico Tarde (entre 16:00 e 20:00 horas). No entanto, a média de ocupação de passageiros não 

passa de cerca de 30 passageiros por sentido pontualmente e a média geral de ocupação do sistema é igual a 

cerca de 12 passageiros por sentido de viagem. 

A partir dos resultados apresentados na tabela anterior, é possível estimar a demanda transportada por cada 

linha do sistema nos dias úteis e, consequentemente, o IPKe previsto. A Tabela 52 apresenta esta estimativa. 

Tabela 52: Demanda e IPK estimados por linha proposta – Dias úteis 

Linha 
Demanda 

Total 
(Dia Útil) 

Demanda 
Pagante 
(Dia Útil) 

Quilometragem 
Diária 

IPKe 

1 São Lourenço x Centro 523 266 202 2,59 

2 Carioca x Centro 643 330 167 3,84 

3 N.S. de Lourdes x Centro 788 453 204 3,86 

4 Cohab x Centro 288 166 132 2,18 

5 João de Deus x Centro 360 208 136 2,64 

6 Rodoviária x Centro 469 237 183 2,57 

7 Vila Nova x Centro 710 388 173 4,11 

8 Sonda x Centro 631 345 164 3,84 

9 Santa Mônica x Centro 657 359 162 4,07 

10 N.S. de Fátima x Palmela 415 214 202 2,05 

11 Silvestre Ferraz x Ramon 598 296 250 2,39 

É importante ressaltar que os números apresentados na tabela anterior são apenas uma previsão. Apenas 

após o início da operação e finalização da transição para o no sistema, será possível mensurar o valor real de 

demanda e IPKe por linha do novo sistema. 

HPM EPM HPA EPT HPT NOT Total

2 - Centro >> SLV 1,0 1,7 6,7 7,1 5,6 3,2 4,3

2 - SLV >> Centro 5,6 4,5 5,0 5,2 7,3 4,2 5,6

3 - Carioca >> Centro 6,7 4,8 6,5 8,8 4,7 2,7 5,5

3 - Centro >> Carioca 2,8 4,6 6,1 16,5 10,5 6,0 7,2

4 - Centro >> Ramon 2,3 1,7 9,2 7,1 5,6 2,5 4,5

4 - Ramon >> Centro 6,3 2,9 5,0 10,4 2,0 0,9 3,9

5 - Centro >> NSL 3,5 5,8 5,7 15,3 12,1 7,4 7,9

5 - NSL >> Centro 11,7 6,8 11,4 16,0 7,9 4,8 9,6

6 - Centro >> Cohab 2,1 6,4 7,4 9,1 8,3 4,4 6,4

6 - Cohab >> Centro 7,5 2,4 3,7 3,6 3,9 1,8 3,9

7 - Centro >> Rodoviária 3,0 2,6 4,2 7,9 5,5 3,0 4,3

7 - Rodoviária >> Centro 4,3 4,3 4,5 5,7 4,8 2,8 4,4

8 - Centro >> Santa Mônica 3,2 6,9 9,6 11,3 12,2 6,8 8,3

8 - Santa Mônica >> Centro 6,7 6,5 5,6 8,0 6,1 3,4 6,1

9 - Centro >> Palmela 2,7 1,5 1,9 3,3 2,9 1,1 2,4

9 - Palmela >> Centro 2,0 2,1 2,4 1,5 0,8 0,3 1,5

Média 4,6 4,6 6,2 8,6 6,9 3,9 5,8

Bacias Demanda por viagem - Sistema Proposto
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4.2 Pontos de Embarque e Desembarque (PEDs) e Cobertura da Rede de 
Transporte 

Em relação aos PEDs, foi definida uma distância média entre os pontos de 300 metros, distância esta 

confortável para o usuário caminhar até o ponto para aguardar o ônibus. Desta forma, o número de PEDs 

existentes no município sofreu uma diminuição significativa, o que vai possibilitar um melhor desempenho 

para as linhas do sistema. 

Nos mapas dos itinerários apresentados no item 5 deste relatório há a indicação dos PEDs de cada linha do 

sistema. 

A Figura 42 apresenta as coberturas das linhas urbanas na rede futura, com a distância de um raio de 300 

metros de abrangência de atendimento à demanda dos Pontos de Embarque de Desembarque propostos para 

o sistema de transporte coletivo de São Lourenço. 
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Figura 54: Cobertura da Rede Proposta 

Observa-se pela figura anterior que a rede atual cobre quase a totalidade da mancha urbana municipal. 

Apenas algumas regiões dos bairros Vale dos Pinheiros e Jardim Nhá Chica. 

Através desta análise anterior, não é possível determinar a real frequência de viagens que os ônibus trafegam em 

cada região, ou outros aspectos que qualifiquem este atendimento. Esta informação pode ser obtida na Figura 

44, que apresenta a distribuição da oferta de viagens de transporte coletivo sobre o sistema viário do município. 
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Observa-se que o sistema conta com uma concentração de viagens na região central e nos principais 

corredores. Nos bairros periféricos a estas regiões a frequência de atendimento diminui, com algumas regiões 

contanto com viagens a cada 45 minutos ao longo do dia.  

Destaca-se ainda que as vias com um maior número de viagens são a Avenida Dr. Olavo Gomes Pinto, a Rua Dr. 

Ribeiro da Luz, a Av. Coronel José Justino e Av. Dom Pedro II visto que todas as linhas passam por uma dessas 

ruas em parte de seu itinerário. 

 
Figura 55: Número de viagens por trecho de via – Sistema atual 
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4.3 Indicadores de Produtividade (IPKE) 

O IPKe é um dos principais índices de produtividade a ser avaliado é a relação entre o número de passageiros 

equivalentes transportados e a quilometragem realizada no sistema, uma vez que a tarifa é decorrente da 

aplicação deste indicador. 

Já o valor de passageiros equivalentes é calculado considerando o número de passageiros pagantes 

transportados que pagam a tarifa cheia e o número daqueles que pagam a tarifa com desconto de 5% 

(conforme apresentado no item 3.4 deste Anexo II.3). 

A partir dos dados de demanda equivalente e de quilometragem percorrida (produtiva + improdutiva) 

calculados anteriormente, é possível calcular o IPKe do sistema. Os resultados são apresentados na Tabela 53. 

Tabela 53: IPKe do Sistema Proposto 

Indicadores Sistema Urbano 

(A) Passageiros Pagantes – tarifa cheia 75.278 

(B) Passageiros Pagantes – tarifa com desconto de 5% 18.820 

(C) Estudantes – meia tarifa 10.000 

(D) Gratuidades – pessoas entre 60 e 64 anos 25.124 

(E) Gratuidades – demais categorias  50.987 

(F) Passageiros Equivalentes – (A + 0,95 x B + 0,50 x C) 98.157 

(G) Produção Quilométrica/mês 57.676 

IPKe – (F / G) 1,702 

 

4.4 Presença de Cobradores 

A presença de cobradores nos veículos de transporte público é importante para auxiliar o motorista no 

momento da cobrança da passagem e para resolução de pequenas outras questões ao longo do horário de 

trabalho. No entanto, a presença de cobradores em todas as linhas e em todos os horários dos ônibus onera 

significativamente os custos do sistema. Diante disso, é proposto que não seja obrigatória a presença de 

cobradores nos veículos do STPC de São Lourenço. 

Ressalta-se que, após o início das operações do sistema, caso perceba-se a necessidade de cobradores em 

determinadas linhas ou horários, a Concessionária poderá realocar os cobradores, desde que autorizado pelo 

Órgão Gestor, uma vez que qualquer alteração no número de linhas com cobradores impacta diretamente no 

custo do sistema e, consequentemente, no valor da tarifa ao usuário. 

Em contrapartida, prevê-se que a Concessionária incentive a venda de cartões com créditos eletrônicos por 

meio de campanhas junto ao comércio e indústrias e via instalação de pontos de venda acessíveis à população, 

a fim de diminuir a taxa de pagamentos de passagens via dinheiros nos veículos. 

Portanto, com estas ações, o custo total do sistema reduzirá significativamente, quando comparado à situação 

anterior à nova concessão, possibilitando a modicidade da tarifa condizente com a realidade econômica dos 

cidadãos sem impactar significativamente a qualidade e segurança do serviço.  
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5 DETALHAMENTO DAS LINHAS 
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5.1 Linha 01 – São Lourenço x Centro 
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Itinerário 
São Lourenço Velho >> Centro Centro >> São Lourenço Velho 

R. Maria José da Costa Souza - PC R. Dr. Ribeiro da Luz 

R. Heráclito Moreira Av. Dom Pedro II 

R. Dr. Antônio Carlos R. Batista Luzardo 

R. Dr. Saturnino da Veiga R. Dr. Saturnino da Veiga 

R. Batista Luzardo R. São José 

Av. Dom Pedro II R. Wanda de Barros 

R. Barão do Rio Branco R. Erasmo Justino 

R. XV de Novembro R. Dr. Antônio Carlos 

R. Coronel José Justino R. Heráclito Moreira 

R. Dr. Ribeiro da Luz R. Maria José da Costa Souza - PC 

Extensão Total 7,47 km 
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5.2 Linha 02 – Carioca x Centro 
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Itinerário 
Carioca >> Centro Centro >> Carioca 

R. Prof. Tunica Dutra Miranda - PC R. Dr. Ribeiro da Luz 

R. das Acácias Av. Comendador Costa 

R. Marcelo Prazeres R. República do Líbano 

R. Fany Alameda Maria da Piedade Bortoni 

R. Padre João Manoel Rotatória 

R. Comendador Silva Simões R. Prof. Henrique José de Souza 

R. Barbara Heliodora R. Rui Barbosa 

R. Francisco Forastieri R. Barbara Heliodora 

R. São José R. Comendador Silva Simões 

R. Dr. Saturnino da Veiga R. Frei Santa Rita Durão 

R. Batista Luzardo R. Fany 

Av. Dom Pedro II R. Marcelo Prazeres 

R. Barão do Rio Branco R. das Acácias 

R. XV de Novembro R. Prof. Tunica Dutra Miranda - PC 

R. Coronel José Justino  

R. Dr. Ribeiro da Luz  

   

   

   

Extensão Total 7,40 km 
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5.3 Linha 03 – Nossa Senhora de Lourdes x Centro 
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Itinerário 
Nossa Senhora de Lourdes >> Centro Centro >> Nossa Senhora de Lourdes 

R. José Simeão Dutra - PC R. Dr. Ribeiro da Luz 

R. Andrade Figueira Av. Comendador Costa 

R. Heitor Modesto R. República do Líbano 

Av. Dr. Daniel de Carvalho Alameda Maria da Piedade Bortoni 

Rotatória Rotatória 

R. República do Líbano Av. Dr. Daniel de Carvalho 

R. Dr. Olavo Gomes Pinto R. Heitor Modesto 

R. Coronel José Justino R. José Simeão Dutra - PC 

R. Dr. Ribeiro da Luz   

Extensão Total 7,84 km 
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5.4 Linha 04 – Cohab x Centro 
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Itinerário 
Cohab >> Centro Centro >> Cohab 

Alameda Carmelino Alves Filho - PC R. Dr. Ribeiro da Luz 

R. H Av. Comendador Costa 

R. Henrique Cafasso R. República do Líbano 

R. Direita Alameda Maria da Piedade Bortoni 

Alameda Marizza C. Dias Rotatória 

Alameda Maria Aparecida Dangelo Av. Dr. Daniel de Carvalho 

Alameda Vereador Joaquim Siqueira R. Heitor Modesto 

R. Grajaú R. José Simeão Dutra 

R. Guanabara Silvestre R. Bento Gonçalves 

R. Onésimo R. Onésimo 

R. Bento Gonçalves R. Guanabara Silvestre 

R. José Simeão Dutra R. Grajaú 

R. Heitor Modesto Alameda Vereador Joaquim Siqueira 

Av. Dr. Daniel de Carvalho Alameda Maria Aparecida Dangelo 

Rotatória Alameda Marizza C. Dias 

R. República do Líbano R. Direita 

R. Dr. Olavo Gomes Pinto R. Henrique Cafasso 

Av. Dom Pedro II R. H 

R. Coronel José Justino R. G 

R. Dr. Ribeiro da Luz Alameda Carmelino Alves Filho - PC 

Extensão Total 8,28 km 
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5.5 Linha 05 – João de Deus x Centro 
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Itinerário 
João de Deus >> Centro Centro >> João de Deus 

R. José Simeão Dutra -PC R. Dr. Ribeiro da Luz 

R. Andrade Figueira Av. Comendador Costa 

R. Heitor Modesto R. República do Líbano 

Av. Dr. Daniel de Carvalho Alameda Maria da Piedade Bortoni 

Rotatória Rotatória 

R. República do Líbano Av. Dr. Daniel de Carvalho 

R. Dr. Olavo Gomes Pinto R. Heitor Modesto 

Av. Dom Pedro II R. José Simeão Dutra 

R. Barão do Rio Branco R. Bento Gonçalves 

R. Dr. Ribeiro da Luz R. José Lourenço Gonçalves 

 R. Grajaú 

 R. Copacabana 

  R. Mirante 

  R. Pedro Silvestrini 

  Alameda Lívio Bacci 

  Alameda D 

  R. Luiz Lobo 

  R. Pedro Silvestrini 

  R. Antônio Fernandes da Silva 

  R. João Rosendo dos Santos 

  R. Direita 

  R. Henrique Cafasso 

  R. José Simeão Dutra -PC 

Extensão Total 6,82 km 
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5.6 Linha 06 – Rodoviária x Centro 
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Itinerário 
Rodoviária >> Centro Centro >> Rodoviária 

Rodoviária - PC R. Dr. Ribeiro da Luz 

Saída Rodoviária Av. Dom Pedro II 

Rotatória R. Barão do Rio Branco 

Acesso R. XV de Novembro 

Av. Damião Junqueira de Souza R. Coronel José Justino 

Av. Antônio Junqueira de Souza R. Dr. Olavo Gomes Pinto 

R. Santos Dumont Av. Antônio Junqueira de Souza 

Av. Antônio Junqueira de Souza R. Coronel José Costa Soares 

R. Dr. Ribeiro da Luz Praça Dr. Humberto Sanches 

  Av. Damião Junqueira de Souza 

  R. Ida Mascarenhas Lage 

  R. Presidente Artur Bernardes 

  Av. Damião Junqueira de Souza 

  Acesso 

  Rotatória 

  Acesso 

  Av. Damião Junqueira de Souza 

  R. Manoel Carlos 

  Acesso Rodoviária 

  Rodoviária - PC 

Extensão Total 6,76 km 
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5.7 Linha 07 – Vila Nova x Centro 
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Itinerário 
Vila Nova >> Centro Centro >> Vila Nova 

Alameda Roni Fernandes Mendes - PC R. Dr. Ribeiro da Luz 

R. Orlando B. de Almeida Av. Dom Pedro II 

R. Coronel Isidoro Machado R. Barão do Rio Branco 

R. Dr. Ribeiro da Luz R. XV de Novembro 

  R. Coronel José Justino 

  R. Dr. Olavo Gomes Pinto 

  Av. Antônio Junqueira de Souza 

  R. Coronel José Costa Soares 

  R. Coronel Isidoro Machado 

  R. Orlando B. de Almeida 

  Alameda Roni Fernandes Mendes 

  R. Geraldo Rangel de Carvalho 

  Alameda Prof. Odete Veiga 

  Alameda Roni Fernandes Mendes - PC 

Extensão Total 6,40 km 
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5.8 Linha 08 – Sonda x Centro 

 
  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 208 
 

Itinerário 
Sonda >> Centro Centro >> Sonda 

Alameda Luís Florentina da Silva - PC R. Dr. Ribeiro da Luz 

Alameda José Modesto Negreiros Av. Dom Pedro II 

Alameda Guimarães Filho R. Barão do Rio Branco 

Alameda Mozart A. da Silveira R. XV de Novembro 

Alameda Henrique Moraes de Sarmento R. Barão do Rio Branco 

Alameda Deputado Manoel Costa R. Adelaide Vassalo 

Alameda Nacre Gannam R. Ludgero Fernandes de Oliveira 

R. Natal Palmieri R. Caldas 

Alameda A R. Cambuquira 

Alameda Carmem Nogueira Alameda Herbert José de Souza 

Alameda Cecilia Marta Nimanbame Av. Dr. Getúlio Vargas 

R. Prefeito Alvarim Garcia Machado  

R. Ariosto Francia  

R. Coronel Isidoro Machado  

R. Antônio Candal  

R. Joaquim Ribeiro Franqueira  

R. Dr. Mello Viana   

R. Coronel José Justino   

R. Dr. Ribeiro da Luz   

Extensão Total 6,84 km 

 

  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 209 
 

5.9 Linha 09 – Santa Mônica x Centro 
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Itinerário 
Santa Mônica >> Centro Centro >> Santa Mônica 

Av. Dr. Getúlio Vargas - PC R. Dr. Ribeiro da Luz 

R. Visc. Rio Branco Av. Dom Pedro II 

R. Batista Luzardo R. Barão do Rio Branco 

R. Coronel José Justino R. Rosaldo Bortone 

R. Dr. Ribeiro da Luz R. Barão do Rio Branco 

 R. Dr. Miguel Couto Filho 

 R. Américo Lobo 

 Alameda Herbert José de Souza 

 Av. Dr. Getúlio Vargas - PC 

Extensão Total 6,46 km 
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5.10 Linha 10 – Nossa Senhora de Fátima x Palmela 
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Itinerário 
Nossa Senhora de Fátima >> Palmela Palmela >> Nossa Senhora de Fátima 

R. Presidente Kennedy - PC R. Vicente Guerra - PC 

R. Julieta de Oliveira Junqueira R. Jardim Nirvana 

R. José F. Garrido Via Othon de Carvalho 

R. Oscarito Av. Dom Pedro II 

R. Arthur Gorgulino de Souza R. Barão do Rio Branco 

R. Prof. Maria do Carmo Ferraz R. XV de Novembro 

R. Jaime Sotto Mayor R. Coronel José Justino 

Av. Damião Junqueira de Souza R. Dr. Olavo Gomes Pinto 

Av. Antônio Junqueira de Souza Av. Antônio Junqueira de Souza 

R. Santos Dumont R. Coronel José Costa Soares 

R. Adelaide Vassalo Praça Dr. Humberto Sanches 

Av. Antônio Junqueira de Souza Av. Damião Junqueira de Souza 

R. Dr. Ribeiro da Luz R. Ida Mascarenhas Lage 

Av. Dom Pedro II R. Presidente Artur Bernardes 

Via Othon de Carvalho R. Salomão Chaib 

BR-460 R. Madame Schimitd 

Retorno R. Presidente Artur Bernardes 

BR-460 R. Prof. Maria do Carmo Ferraz 

R. Jardim Nirvana R. Presidente Kennedy - PC 

R. Vicente Guerra - PC   

Extensão Total 11,86 km 
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5.11 Linha 11 – Silvestre Ferraz x Ramon - via Centro 
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Itinerário 
Ramon >> Centro >> Silvestre Ferraz Silvestre Ferraz >> Centro >> Ramon 

BR-383 - PC Via Silvestre Ferraz - PC 

Via Ramon Via Ramon 

R. Rui Barbosa R. Rui Barbosa 

R. Barbara Heliodora R. Barbara Heliodora 

R. Francisco Forastieri R. Francisco Forastieri 

R. São José R. São José 

R. Wanda de Barros R. Wanda de Barros 

R. Erasmo Justino R. Erasmo Justino 

R. Dr. Antônio Carlos R. Dr. Antônio Carlos 

R. Dr. Saturnino da Veiga R. Dr. Saturnino da Veiga 

R. Batista Luzardo R. Batista Luzardo 

Av. Dom Pedro II Av. Dom Pedro II 

R. Barão do Rio Branco R. Barão do Rio Branco 

R. XV de Novembro R. XV de Novembro 

R. Coronel José Justino R. Coronel José Justino 

R. Dr. Ribeiro da Luz R. Dr. Ribeiro da Luz 

Av. Comendador Costa Av. Comendador Costa 

R. República do Líbano R. República do Líbano 

Alameda Maria da Piedade Bortoni Alameda Maria da Piedade Bortoni 

Rotatória Rotatória 

R. Prof. Henrique José de Souza R. Prof. Henrique José de Souza 

Via Ramon Via Ramon 

Via Silvestre Ferraz - PC BR-383 - PC 

Extensão Total 17,89 km 
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CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG 
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II. 4 ESPECIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES 

 

Neste anexo apresenta-se a especificação técnica da infraestrutura básica necessária às instalações e 

aparelhamento da garagem ou garagens de ônibus a serem implantadas pela Concessionária para início da 

prestação do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço.  

Ressalta-se que no caso de ser utilizada 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 Público 

Coletivo do Município de São Lourenço objeto da Concessão, de modo que não haja qualquer prejuízo na 

execução dos serviços inerentes a concessão. 

1 GARAGEM - DIMENSÕES E INSTALAÇÕES GERAIS 

A área do terreno deve atender satisfatoriamente às necessidades da operação, manutenção e guarda dos 

veículos, considerando-se um padrão de 72 m² (cento e quatro metros quadrados) por veículo da frota total 

(operacional + reserva), independente do seu tipo. A Garagem deverá estar instalada em uma ou mais áreas 

fechadas e delimitadas, cuja área mínima deverá ser de 1.008 m2. 

A garagem deverá estar em área fechada e delimitada para estacionamento da totalidade de veículos, sendo 

permitida a utilização de pátio para a guarda dos veículos localizado em outro terreno, também fechado, como 

complementação da área da garagem.  

De forma provisória, até a pavimentação do pátio, no 1º ano da Concessão, poderá ser utilizado piso em brita. 

Após este período, o piso do pátio, tanto da garagem como de pátio de estacionamento complementar, caso 

houver, deverá ser pavimentado em asfalto, concreto, piso de blocos articulados ou paralelepípedo. 

As instalações de Garagem e/ou área da guarda de veículos, deverão atender aos parâmetros e requisitos 

mínimos definidos na Tabela 2, bem como deverá atender as formas de uso e ocupação do solo e de 

especificações construtivas estabelecidos na legislação municipal, assim como deverão atender ao que dispõe 

a legislação ambiental vigente. 

Todas as instalações necessárias que compõem a garagem, excetuando as instalações comerciais, 

estacionamento prolongado e áreas de serviços terceirizados, indicadas neste anexo, deverão estar num 

mesmo local. 
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1.1 Requisitos Mínimos 

A Garagem deverá dispor de área coberta, respeitados os requisitos mínimos estabelecidos no Tabela 2. 

Tabela 54:- Parâmetros e Requisitos Mínimos 

Variável Especificação Parâmetros Und. 
Referência 

em Veículos 
Requisitos 
Mínimos 

Und. 

Mt Terreno de Garagem com área total mínima. 72,0 m²/veíc 14 1.008 m² 

Me 
Área mínima de garagem destinada para estacionamento 
de ônibus 

54,0 m²/veíc 14 756 m² 

Mm 

Área mínima coberta – destinada aos setores de 
manutenção: oficinas (elétrica, mecânica), funilaria e 
pintura almoxarifado, lubrificação e lavação de peças e 
chassi, borracharia e área de inspeção de frota. 

8 m²/veíc 14 112 m² 

Rm Rampas de Manutenção 1 
und./ca da 

10 veíc. 
14 2 und. 

Md 
Área mínima - destinada ao posto de abastecimento, 
lubrificação, troca de óleo e depósito. 

5 m²/veíc 14 70 m² 

Ba 
Bombas de Abastecimento de Óleo Diesel com 
tratamento de efluentes. 

1 und. 14 1 und. 

Ma Área mínima para prédio administrativo. 5,0 m²/veíc 14 70 m² 

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

1 und. 14 1 und. 

 Pátio Iluminado. 74,5 m²/veíc 14 756 m² 

 
Pátio Revestido com Pedra Brita ou Asfalto CBUQ, 
Lajota, Concreto ou Paralelepípedo. 

74,5 m²/veíc 14 756 m² 

Rc 
Reservatório de Abastecimento de Óleo Diesel 
suficiente para manter um estoque de 7 dias de 
operação do sistema. 

700 L/veíc/7 dias 11 7.700 L 

 

Será permitida pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, a opção de aluguel 

de garagem, incluindo prédio, instalações e equipamentos, para os fins da execução dos serviços objeto da 

presente licitação, nos seguintes termos: 

• Com comprovação da alocação do imóvel, através do contrato de locação e matrícula do(s) 

respectivo(s) imóvel(is) e, que este imóvel atenda a todos os requisitos solicitados neste Anexo. 

• Com apresentação da planta do imóvel alocado, indicando as áreas solicitadas no presente Anexo, 

inclusive demonstrando as mesmas em um quadro de áreas. 

Neste período, durante a construção ou adequação das instalações da garagem, a concessionária deverá 

tomar as medidas cabíveis para que os usuários não sofram nenhum tipo de prejuízo com a falta da garagem, 

assim como, não poderá deixar os ônibus, fora do horário de operação, estacionados nas vias públicas. 

A comprovação da disponibilidade das instalações necessárias, assim como do aparelhamento necessário 

deverá ser efetuado no ato da assinatura do Contrato de Concessão. 
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2 ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DAS INSTALAÇÕES 

A Garagem deverá estar localizada no Município de São Lourenço e será composta de instalações comerciais, 

administrativas e de serviços. Inclui-se como serviços as áreas destinadas à manutenção, serviços gerais, pátio 

de manobras e pátio de estacionamento de frota. 

A garagem, assim como as instalações comerciais, administrativas e de serviços vinculadas ao objeto da 

presente Concessão, serão destinados ao uso dos Serviços de Transporte Público Coletivo do Município de São 

Lourenço. 

Considerando a conveniência de redução de custos operacionais com percursos improdutivos entre os pontos 

finais das linhas e a(s) garagem(ns), bem como aspectos jurisdicionais de controle público do Município de São 

Lourenço sobre as atividades da Concessionária nas suas instalações, incluindo o exercício da fiscalização e 

eventual assunção do serviço, em face da intervenção, a(s) garagem(ns) necessária(s) à operação deverá(ão) 

ser instalada(s) no território do Município de São Lourenço. 

A garagem deverá estar instalada em área fechada delimitada para estacionamento da totalidade dos veículos, 

sendo permitida a utilização de pátio de estacionamento adicional (estacionamento prolongado), localizado em 

outro terreno, também fechado, para a guarda dos veículos, como complementação da área da garagem. 

Para início da Operação do Serviço, objeto do presente edital, as instalações referentes a garagem poderão ser 

locadas pelo prazo máximo de 1 (um) ano, desde que comprovada a sua disponibilidade quando da assinatura 

do contrato de concessão. 

2.1 Instalações 

Para os fins do presente Edital, o conjunto das instalações necessárias ora enumeradas que constituem a 

“Garagem” são dadas por: 

1) Instalações Comerciais e Central de Atendimento ao Usuário: a Concessionária deverá manter escritório 

comercial em localização central na sede do Município de São Lourenço, equipado e em condições de 

atendimento ao usuário. 

2) Instalações Operacionais e Administrativas: a Concessionária deverá manter escritório operacional e 

administrativo junto à Garagem, na sede do Município de São Lourenço, equipado e em condições de 

atendimento eventual à usuários, fornecedores, pessoal contratado, colaboradores e fiscalização, 

abrangendo ainda os serviços de pessoal, estatística, financeiro, arrecadação, zeladoria, tráfego e 

treinamento; 

3) Instalações para o Funcionamento dos Serviços de Manutenção: a Concessionária deverá manter 

instalação e equipamentos adequados para a manutenção preventiva e corretiva, abastecimento e lavação 

dos veículos da frota vinculada, sendo que as instalações de garagem no que se refere à oficina deverão 

abranger: 

a) Oficina de manutenção preventiva e corretiva; 

b) Almoxarifado; 

c) Borracharia; 

d) Lubrificação; 
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e) Posto de Lavação; 

f) Posto de Abastecimento; 

g) Pátio de Estacionamento da Frota de Veículos. 

Todas as instalações necessárias que compõem a garagem, excetuando as instalações comerciais e de 

atendimento ao usuário, quando for o caso, deverão estar num mesmo local. 

2.1.1 Instalações Operacionais e Administrativas 

2.1.1.1 Administração 

Área destinada aos serviços administrativos, relativos a Pessoal, Estatística, Recebedoria, Zeladoria, Treinamento, 

etc. A Garagem deverá dispor de área coberta com instalações para os serviços administrativos. 

Para efeito do dimensionamento desta área considera-se aceitável um valor unitário mínimo de 5,0 m2 por 

veículo. 

2.1.1.2 Setor de Tráfego 

Área destinada ao controle das operações de tráfego, contando com instalações específicas para o Plantão de 

Tráfego e reserva de operadores, dotadas dos equipamentos e mobiliários necessários. 

2.1.1.3 Dependência para uso dos funcionários 

A garagem deverá contar ainda com instalações de apoio como: sanitários, vestiário e refeitório para os 

funcionários (próprios e terceirizados). 

2.1.1.4 Portaria 

A Garagem deverá dispor de Portaria de Veículos e de Pessoal. A Portaria de Veículos constitui-se de local 

próprio para a entrada e saída de veículos da frota vinculados à operação, provido de portão e instalações para 

o controle de movimentação de 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 e veículos particulares. 

2.1.2 Instalações para o Funcionamento dos Serviços de Manutenção 

2.1.2.1 Área para serviços de manutenção (oficinas) 

Esta área deve ser coberta e exclusivamente destinada aos serviços de manutenção, com pontos de 

fornecimento de ar comprimido e eletricidade, dotada de rampas ou elevadores, compreendendo o setor de 

borracharia e elétrica. 

2.1.2.2 Funilaria e Pintura 

A área de funilaria e pintura deve ter sua construção isolada das demais áreas da oficina e possuir sistema de 

exaustão, a fim de evitar poluição sonora e ambiental. Esta área poderá ser terceirizada. 
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2.1.2.3 Almoxarifado 

O almoxarifado deverá possuir área coberta, fechada e reservada para uso específico de estocagem de peças e 

materiais. 

2.1.2.4 Lubrificação e lavação de peças e chassi 

A área de lubrificação e lavação de peças e chassi deverá permitir a realização de limpeza de componentes 

com jatos de água quente/fria ou por imersão com equipamento específico que não desprenda gases nocivos 

à saúde do operador e ao meio ambiente. Esta área poderá ser terceirizada. 

As paredes da área de lavação devem ser revestidas de cerâmica, quando não forem utilizadas máquinas 

específicas de lavação. 

Ambas as áreas devem contar com um perfeito 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. 

2.1.2.5 Borracharia 

A borracharia deverá estar em local coberto, destinado aos serviços de borracharia e depósito de pneus, bem 

como deverá possuir área destinada ao descarte de pneus, tomando-se as medidas previstas em legislação e 

normas ambientais vigentes. 

2.1.3 Instalações para Serviços Gerais 

2.1.3.1 Posto de Abastecimento 

O Posto de Abastecimento deverá estar em área coberta e pavimentada, com no mínimo uma bomba de 

combustível dotada de marcador de vazão conforme especificado na Tabela 2, e perfeito sistema de 

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 diária deverá ser de no mínimo 100 (cem) litros por veículo da 

frota operacional, por dia, conforme definido na Tabela 2. 

A Empresa deverá manter um estoque de combustível suficiente para 07 (sete) dias de operação, cujo mínimo 

admitido é de 7.700 (sete mil e setecentos) litros, para uso na frota vinculada. 

2.1.3.2 Posto de Lavação 

O Posto de Lavação dos veículos deverá estar em local delimitado, dotada de lavador de alta pressão e 

máquina automática, com reservatório de água e perfeito 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. 

2.1.3.3 Inspeção de Frota 

A Garagem deverá dispor de área coberta para manutenção e inspeção de frota, dotada de no mínimo 2 (duas) 

rampas de elevação ou subterrâneas. 
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2.1.4 Instalações para o Estacionamento da Frota de Veículos 

2.1.4.1 Pátio de Estacionamento Garagem 

a) Pátio de Estacionamento Garagem 

Deverá estar instalada em uma ou mais áreas fechadas e delimitadas, para estacionamento da totalidade 

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

terreno, também fechado, para a guarda dos veículos, como complementação da área da garagem, cuja 

área total mínima deverá ser de 1.008 m2. 

b) Pátio de Estacionamento Prolongado 

A Concessionária poderá dispor de Estacionamento Prolongado, que consiste de área fechada própria para 

estacionamento de veículos da frota, que não estejam em utilização durante o período de operação. 

Não será admitida a locação de pátio de transportadora ou posto de abastecimento para estacionamento 

prolongado. 

3 DOS PRAZOS 

A Concessionária deverá instalar e manter sede ou filial no município de São Lourenço e domicílio fiscal 

também em São Lourenço, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da entrega da Ordem de 

Serviço. O escritório administrativo e as instalações comerciais e de atendimento ao usuário devem estar 

funcionando regularmente no Município de São Lourenço em até 75 (setenta e cinco) dias corridos após a 

assinatura do contrato. 
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II. 5 ESPECIFICAÇÃO DA FROTA 

1 DEFINIÇÕES 

Para todos os efeitos, devem ser consideradas as definições técnicas constantes nas Normas Brasileiras ABNT 

NBR 14022/2011, 15570/2011 e 15646/2011, relativas à acessibilidade e especificações técnicas para 

fabricação de veículos urbanos para transporte de passageiros, respectivamente. 

2 ABREVIATURAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

PROCONVE – Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 

3 LEGISLAÇÃO SOBRE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO 

Todos os veículos deverão atender às Resoluções, Normas Técnicas e Legislação específica à indústria de 

fabricação de ônibus, além das mencionadas a seguir e novas legislações que vierem a ser publicadas ou 

alteradas. 

3.1 Legislação Federal 

a) Resolução CONAMA 18/86 e suas alterações e complementos (Resoluções CONAMA 15/1995, 

315/2002 e 414/2009), instituindo o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores – PROCONVE; 

b) Resolução CONTRAN 227/2007 e suas alterações (Resoluções CONTRAN 294/2008 e 383/2011), 

estabelecendo requisitos referentes ao sistema de iluminação e sinalização de veículos; 

c) Portaria IBAMA 1937/90 e suas alterações (Resolução IBAMA 16/1993), estabelecendo normas para 

veículos importados; 

d) Decreto 98.933/90, dispondo sobre Lei de Carga por Eixo (Lei da Balança); 

e) Resolução CONAMA 01/93 e suas alterações e complementos (Resoluções CONAMA 008/1993, 

17/1995 e 272/2000), estabelecendo limites máximos de ruído; 

f) Resolução CONAMA 06/93 e suas alterações, dispondo sobre divulgação das recomendações e 

especificações do sistema do veículo ao público em geral; 
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g) Resolução CONAMA 418/2009, dispondo sobre diretrizes básicas e padrões de emissão para o 

estabelecimento de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M e Planos de 

Controle de Poluição Veicular - PCPV; 

h) Resolução CONAMA 08/93 e suas alterações e complementos, estabelecendo os limites máximos de 

emissão de poluentes para os motores; 

i) Lei 8.723/93 e suas alterações, dispondo sobre a ratificação da Resolução CONAMA 08/93; 

j) Resolução CONTRAN 519/2015, dispondo sobre os procedimentos para avaliação dos sistemas de 

freios de veículos; 

k) Resolução CONTRAN 254/2007 e suas alterações (Resolução CONTRAN 386/2011 e Deliberação 

CONTRAN 78/2009), regulamentando o uso e estabelecendo requisitos para vidros de segurança; 

l) Portaria IBAMA 85/96, dispondo sobre a criação e adoção de programas de autofiscalização da correta 

manutenção da frota quanto a emissão de fumaça preta; 

m) Resolução CONTRAN 416/2012, estabelecendo requisitos de segurança para veículos de transporte 

coletivo; 

n) Lei 9.503/97 e suas alterações, instituindo o Código de Transito Brasileiro; 

o) Lei 10.048 e suas alterações, sobre prioridade de atendimento às pessoas que especifica; 

p) Lei 10.098 e suas alterações, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

q) Decreto 5.296/04 e suas alterações, regulamentando as Leis 10.048 e 10.098, que trata da 

acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida; 

r) Resolução CONTRAN 223/2007, fixa especificações para extintores de incêndios nos automotores; 

s) Resolução CONTRAN 416/2012, estabelecendo os requisitos de segurança para veículos de transporte 

coletivo de passageiros tipo micro-ônibus, categoria M2 de fabricação nacional e importado. 

3.2 Referência Normativa 

a) Norma ABNT NBR 6606/80 e suas alterações, dispondo sobre os padrões ergonômicos; 

b) Norma ABNT NBR 15320/2005, estabelecendo padrões e critérios técnicos de acessibilidade a serem 

observados em veículos de características rodoviárias; 

c) Norma ABNT NBR 14022/2011, estabelecendo parâmetros e critérios técnicos de acessibilidade a 

serem observados em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros; 

d) Norma ABNT NBR 15570/2011, estabelecendo especificações técnicas para fabricação de veículos de 

características urbanas para transporte coletivo de passageiros. 
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4 CONDIÇÕES GERAIS 

Serão aprovados para o Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço, veículos do tipo 

ônibus, nas classes midiônibus e ônibus básico, apropriados às características das vias públicas do Município de 

São Lourenço e que satisfaçam às especificações, normas, padrões técnicos e de segurança estabelecidos pela 

Legislação Nacional de Trânsito em vigor, além das resoluções complementares do CONTRAN. 

Não será permitido no Serviço Municipal o uso de veículos do tipo motoneta ou motocicleta ou quaisquer 

veículo não autorizado pelo Poder Concedente, cabendo à fiscalização do Município proceder à apreensão e 

aplicação de sanção aos veículos fora dos padrões estabelecidos, que se encontre em operação dentro dos 

limites do Município. 

Os veículos utilizados na execução do serviço devem ser apropriados ao transporte público coletivo de 

passageiros, podendo ser veículos tipo urbano. Para fins econômicos os veículos serão classificados em duas 

classes, sendo elas: Midiônibus e Ônibus Básico. 

O número mínimo inicial de veículos previsto para a operação do Serviço de Transporte Público Coletivo do 

Município de São Lourenço é de 14 (quatorze) veículos, incluindo a frota reserva. 

A frota reserva constitui-se de manutenção (reserva técnica de manutenção) e frota reserva de apoio 

operacional (reserva técnica operacional) que deverá ser empregada para suprir excessos de demanda ou 

apoiar a operação nos horários de lentidão de tráfego. 

A frota deverá ser composta de veículos em número suficiente para atender à demanda máxima de 

passageiros das linhas que opera, mais a frota reserva cuja quantidade deverá equivaler a, no mínimo, 10% 

(dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) da frota operacional, sendo que os valores devem ser 

arredondados para o número inteiro acima do valor encontrado. 

A frota vinculada à Concessão deverá ser composta de acordo com as determinações do Concedente e em 

conformidade com as especificações dispostas neste anexo, podendo, entretanto ser alterado, a qualquer 

momento, desde que constatada a necessidade, na forma da Lei. 

Deverá ser providenciada a inclusão de mais veículos e caso, durante o período de concessão, seja observada 

uma demanda de transporte que justifique e suporte a aumento da frota operacional, respeitando-se o 

equilíbrio econômico-financeiro do sistema. 

A frota vinculada ao Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço, deverá ser 

totalmente emplacada no Município e deverá adequar-se, em termos de acessibilidade, aos prazos e ao que 

estabelece o Decreto Federal Nº 5.296/2004, que regulamenta as Leis Federais Nº 10.048/2000 e Nº 

10.098/2000 e ao que estiver disposto no Edital. 
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5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 Ficha técnica de veículo 

Todos os veículos utilizados na operação do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São 

Lourenço deverão obedecer ao disposto nos diplomas legais vigentes e pertinentes, federais, estaduais e 

municipais, considerando suas atualizações, em especial aqueles que tratam da acessibilidade, emissão de 

poluentes e de ruídos e segurança veicular, tais como leis, decretos, normas ABNT NBR 14022/2011 e ABNT 

NBR 15570/2011, além das resoluções, deliberações e portarias do CONMETRO, do CONAMA, do CONTRAN e 

de órgãos subordinados a esses Conselhos. Também devem ser atendidas as normas estabelecidas pelo órgão 

gestor de transporte do Município, em especial aquelas que tratam da comunicação visual, da publicidade e 

das características dos veículos. 

5.2 Tipos de veículos 

Serão aprovados para os serviços públicos de transporte coletivo veículos do tipo midiônibus ou ônibus básico, 

de característica urbana, apropriados às características das vias e logradouros públicos do Município. Ressalta-

se que todo o dimensionamento financeiro do sistema foi baseado no veículo da classe midiônibus. No 

entanto, é permitida a utilização de ônibus básicos (maiores que os midiônibus). 

Após o início e consolidação da operação do STPC, a Concessionária poderá requerer a utilização de veículos 

do tipo miniônibus, desde que seja realizado um estudo técnico que comprove a viabilidade de utilização 

deste tipo de veículo sem prejudicar o nível de qualidade e conforto do sistema. Tal estudo técnico deve ser 

analisado e validado pelo Órgão Gestor do STPC do Município de São Lourenço. 

Tais veículos, apresentados na Tabela 14, deverão satisfazer às condições de conforto, segurança e 

especificações, observadas as exigências do Código Nacional de Trânsito e as normas e padrões técnicos 

estabelecidos ABNT em vigor, e que apresentem laudo veicular expedido por empresa devidamente credenciada 

pelo INMETRO, quando expressamente exigido pelo Poder Concedente. 

Tabela 55: Tipos de veículos 

Classes Capacidade Serviço 

Miniônibus* 
Mínimo de passageiros 30, sentados e em pé, incluindo área reservada para 
acomodação de cadeira de rodas ou cão-guia e possuir plataforma elevatória 

veicular (elevador) 
Urbano 

Midiônibus 
Mínimo de 40 passageiros, sentados e em pé, incluindo área reservada para 
acomodação de cadeira de rodas ou cão-guia e possuir plataforma elevatória 

veicular (elevador) 
Urbano 

Ônibus Básico 
Mínimo de 70 passageiros, sentados e em pé, incluindo área reservada para 
acomodação de cadeira de rodas ou cão-guia e possuir plataforma elevatória 

veicular (elevador) 
Urbano 

* Desde que autorizado pelo Órgão Gestor 

As demais características de cada classe de veículo constam detalhadas na Tabela 56. 
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5.3 Idade da frota 

A vida útil dos veículos será definida no cálculo tarifário sempre em atenção às suas características 

tecnológicas e à política tarifária estabelecida. 

A idade da frota para efeito de depreciação e prazo de permanência será considerada com base no mês de 

entrada em operação do veículo e para o caso de veículo seminovo ou usado, será considerada a data do 

Certificado de Registro Veicular, nos seguintes termos: 

• A idade máxima admitida para cada veículo durante a vigência do Contrato, não poderá ultrapassar 12 

(doze) anos para as classes Miniônibus, Midiônibus e Ônibus Básico e a idade média máxima da frota não 

deverá ser maior que 08 (oito) anos para a frota vinculada à Concessão. 

• Não será admitida a entrada de veículos no sistema com idade superior a 5 (cinco) anos, exceto no primeiro ano 

da concessão, no qual será permitida a entrada de veículos com até 8 (oito) anos de fabricação. 

Para fins de obrigação de idade da frota, bem como de idade média, o cálculo deverá ser em anos e meses, 

indicando o número de anos e a fração em meses. 

Para o início do contrato, é requerida que a idade média da frota seja igual a no máximo a 8 (oito) anos, 

podendo ser mais nova, caso a Concessionária opte para tal decisão. A idade média inicial de 8 anos foi 

escolhida segundo critérios de modicidade tarifária, conforto e segurança dos usuários. Desta forma, ao longo 

do contrato, a concessionária será remunerada considerando uma frota de idade média de 8 (oito) anos, 

mesmo que a idade média da frota real seja inferior a este valor. 

5.4 Características Técnicas 

Na Tabela 56 são apresentadas as características técnicas dos veículos a serem utilizados. 

Tabela 56: Características dos Veículos 

Características Unidade Miniônibus Midiônibus Ônibus Básico 

Capacidade - 

Mínimo de 30 passageiros, 
sentados e em pé, 

incluindo área reservada 
para acomodação de 

cadeira de rodas ou cão 
guia 

Mínimo de 40 passageiros, 
sentados e em pé, incluindo 

área reservada para 
acomodação de cadeira de 

rodas ou cão guia 

Mínimo de 70 passageiros, 
sentados e em pé, incluindo 

área reservada para 
acomodação de cadeira de 

rodas ou cão guia 

Peso Bruto Total (PBT) – mínimo – T 8 10 16 

Comprimento Total Máximo (C) M 9,6 11,5 14 

Capacidade Máxima Pass.pé/m² 4 6 6 

Sistema de Direção - Hidráulica ou elétrica Hidráulica ou elétrica Hidráulica ou elétrica 

Sistema de Suspensão 

Piso alto 
Metálica, pneumática ou 

mista 
Metálica, pneumática ou 

mista 
Metálica, pneumática ou mista 

Piso baixo 
Pneumática ou mista com 

movimentação vertical 
Pneumática ou mista com 

movimentação vertical 
Pneumática ou mista com 

movimentação vertical 

Relação Potência/PBT Kwt/t min 9 9 9 

Relação Torque/PBT Nm/t min 45 45 45 

Transmissão - 
Manual ou automática 

(recomendada) 
Manual ou automática 

(recomendada) 
Manual ou automática 

(recomendada) 

Sistema de Frio - Convencional b Convencional b Convencional b 

Altura Interna – mínima Mm 1900 1900 2000 

Altura do vão da porta em nível Mm 1800 1800 1900 
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Tabela 56: Características dos Veículos – continuação 

Características Unidade Miniônibus Midiônibus Ônibus Básico 

Vão livre mínimo das demais portas 
(larguras x altura) 

Mm 700x1900 700x1900 800x1900 

Altura do 1° degrau em relação ao 
solo (susp. Metálica) – máxima 

Mm 450 450 450 

Altura do 1° degrau em relação ao 
solo (susp. Pneumática ou mista) – 

máxima 
Mm 381 381 381 

Altura máxima do piso interno – 
Veículos de piso alto 

Mm 900 1050 1050 

Altura máxima do piso interno – 
Veículos de piso baixo 

Mm 400 370 370 

Tolerância das medidas em relação ao 
solo 

% 10 10 10 

Raio externo entre paredes – máximo Mm 12500 12500 14000 

Raio externo entre guias – máximo Mm 11500 11500 12000 

Raio externo entre guias – mínimo Mm 1500 1500 5000 

Avanço radial de traseira – máximo Mm 1000 1000 1400 

Saídas de emergência - 
2 Lateral oposta, 2 lateral 

adjacente e 1 no teto 
2 Lateral oposta, 1 lateral 

adjacente e 1 no teto 
3 Lateral oposta, 2 lateral 

adjacente e 2 no teto 

Largura livre dos corredores – mínimo Mm 500 500 650 

Largura efetiva dos corredores – 
mínima 

Mm 400 400 550 

Dispositivos tomada de ar forçado – 
ventilador 

Un 2 2 3 

Dispositivos tomada de natural – 
cúpula 

Un 1 1 2 

Extintores de incêndio – quantidade 
mínima 

Un 1 1 1 

Admite-se 15m quando o veículo é dotado de 3° eixo direcional. 
Conforme ABNT NBR 10966, ABNT NBR 10967, ABNT NBR 10968, ABNT NBR 10969 e ABNT 10970.  

Tolerância de 10% (Midiônibus e Básico) 

 

5.5 Características Mecânicas 

Os veículos devem possuir características específicas de acordo com a sua classificação, conforme consta na 

Tabela 56:  

a) Todos os motores devem ser turbo alimentados. O sistema de alimentação de combustível deve ser 

composto de filtro separador de água e aglomerador com indicação por vacuômetro ou conforme 

legislação. 

b) Todos os motores devem atender os limites de emissões estipulados pela legislação federal vigente na 

data da aquisição do chassi. Os veículos com transmissão automática devem estar equipados com 

retardador incorporado. 
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5.6 Características Físicas 

5.6.1 Da disponibilidade dos assentos no veículo 

O número de assentos de cada veículo da frota deverá ser definido de acordo com as características operacionais da 

linha, respeitado o limite imposto pelo fabricante e respectiva Norma Técnica ABNT NBR 15.570:2011. 

O número máximo de lugares de cada veículo (lugares máximos oferecidos) resulta da soma do número de 

assentos com o número de passageiros em pé. A capacidade considerada de passageiros sentados e em pé, 

devem atender às características construtivas do veículo e respeitar a normativa NBR 15.570:2011. 

5.6.2 Da reserva de assentos no veículo 

Nos veículos em que for permitido o transporte de passageiros em pé, ficarão reservados em cada unidade, no 

mínimo 15% (quinze por cento) ou pelo menos 6 (seis) assentos, destinados para gestantes, mulheres e aos 

homens com crianças no colo, idosos e deficientes físicos. 

A Concessionária deverá destacar estes assentos com cores diferentes para maior visibilidade e tarjetas de 

identificação, dispostas nos próprios assentos. 

Se a Concessionária deixar de atender estas determinações, será penalizada de acordo com as previsto no art. 

96 da Lei Federal Nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). 

5.6.3 Plataforma elevatória veicular (elevador) 

Os veículos de piso alto equipados com portas à direita devem ter plataforma elevatória veicular (elevador) 

para uso de PcD ou PMR, instalada na 2ª porta de serviço à direita dos ônibus básicos. 

A plataforma elevatória veicular deve atender às características técnicas e construtivas definidas na norma 

ABNT NBR 15646 e aos requisitos mínimos de concepção e operação definidos na norma ABNT NBR 15570, 

dentre os quais se destacam: 

a) Permitir a elevação de pessoa com deficiência em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida em pé 

para acesso em nível ao interior do veículo. 

b) Para embarque de uma pessoa em pé deve haver espaço livre que respeite as dimensões de volume 

previstas. 

c) Possuir vãos livres mínimos de 800 mm de largura para passagem livre de usuários e de 1.000 mm para 

o comprimento em operação para cadeira de rodas. 

d) Na instalação do equipamento, é permitida uma projeção externa de até 100 mm na região do 

primeiro degrau (plataforma elevatória em posição de transporte), com acabamento de proteção para 

cantos vivos. 

e) Possuir pega-mãos em ambos os lados da plataforma elevatória para o usuário que não utiliza cadeira 

de rodas para permitir o embarque seguro durante todo o curso vertical da plataforma, não 

constituindo em nenhuma barreira física ou obstrução do vão livre para passagem. 

f) A superfície de piso deve possuir Coeficiente de Atrito Estático (CAE) de 0,38 conforme item "12.4 - 

Piso e Tampas de inspeção" deste manual. 
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g) O veículo deve estar equipado com todos os dispositivos complementares indicados na norma ABNT 

NBR 15570. 

5.6.4 Área reservada (box) para cadeira de rodas e cão-guia 

Devem ser atendidos todos os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 14022. 

No salão de passageiros deve haver 1 área reservada (Box) para acomodação de forma segura de pelo menos 

uma cadeira de rodas ou acomodação do cão-guia, posicionada no sentido longitudinal e em direção à marcha 

do veículo.  

A área deve estar localizada próxima à porta equipada com equipamento de acessibilidade, defronte à 2ª porta 

de serviço à direita. 

A área reservada deve ter as dimensões mínimas de 1.300 mm de comprimento por 800 mm de largura, sendo 

no mínimo 1.200 mm para manobra e acomodação da cadeira e 100 mm decorrente do avanço das rodas em 

relação ao alinhamento vertical do "Guarda-corpo". 

5.6.5 Dos equipamentos embarcados 

Equipamentos embarcados são equipamentos mecânicos e eletrônicos que auxiliam na operação dos serviços de 

transporte. Estes equipamentos geralmente são periféricos integrantes dos Sistemas Inteligentes de Transporte, que 

buscam uma gestão mais dinâmica e interativa com o Serviço de Transporte Público Coletivo. 

A seguir se relacionam os equipamentos embarcados mais usuais: 

a) Validador e periféricos; 

b) Módulo de rastreamento; 

c) Display de comunicação; 

d) Gravador digital de imagens; 

e) Câmeras de vídeo; 

f) Sistema digital de mídia; 

g) Computador de bordo. 

5.7 Da disposição de adesivos no veículo 

5.7.1 Adesivo – Direito ao Seguro DPVAT 

De conformidade com a Lei Federal Nº 6.194/1974 e suas alterações, todos os veículos da frota da 

Concessionária, 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). 

Os adesivos deverão conter mensagem esclarecendo e orientando os usuários sobre os direitos à obtenção 

dos benefícios do seguro obrigatório em caso de acidente e o local onde obter informações sobre este. 

5.7.2 Adesivo – Serviço de Atendimento ao Passageiro 

A Concessionária deverá fixar cartaz, pintura ou adesivo informando os números telefônicos e os locais de 

prestação do Serviço de Atendimento ao Passageiro, para reclamações, elogios ou sugestões, na parte 

traseira ou junto às janelas, no interior dos veículos que executam o Serviço de Transporte Público Coletivo 

no Município de São Lourenço. 
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5.7.3 Adesivo – Serviço Público de Concessão 
Adesivo externo que indica tratar-se de Serviço Público de Concessão. 

5.7.4 Adesivo – Assento Preferencial 
Cartaz ou adesivo interno indicando a obrigatoriedade das pessoas em cederem lugares aos idosos, 

deficientes físicos e gestantes. 

5.7.5 Adesivo – Tarifa Pública 
Cartaz ou adesivo interno indicando o preço da Tarifa Pública em vigor e o decreto autorizativo. 

5.7.6 Adesivo – Gratuidades 
Cartaz ou adesivo interno indicando que estão isentos do pagamento da tarifa pública do serviço regular: 

a) Os maiores de 60 anos de idade, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal (Art. 205, §2º) e 

do Estatuto do Idoso; 

b) Os menores de 05 anos de idade. 

5.7.7 Adesivo – Troco Máximo 
Cartaz ou adesivo interno indicando o valor do troco máximo. 

5.8 Padrão de pintura dos veículos 

O padrão de pintura dos veículos a ser executado pela Concessionária utilizará cores deverá ser definido 

pelo Projeto de Programação Visual, desenvolvido pela concessionária, respeitando a identidade visual do 

Município de São Lourenço, e aprovado pelo Concedente, antes da sua implantação.  

Este padrão de cores será adotado para todas as categorias de veículos componentes da frota e a 

Concessionária deverá adequar o padrão de pintura dos veículos da frota de acordo com as especificações 

descritas neste documento. 

No decorrer da prestação dos serviços, os veículos já aprovados em vistoria anteriores terão suas 

características internas e externas preservadas, com exceção quando determinado novo visual externo 

(pintura) pelo Órgão Gestor de Transporte do Poder Concedente ou quando internamente interferir no 

conforto ou segurança do usuário. 

5.9 Prazo para a Padronização dos Veículos 

Caberá a Concessionária, no prazo máximo de até 360 (trezentos e sessenta) dias, da entrega da Ordem de 

Serviço, adequar o layout da pintura dos veículos da frota, vinculadas ao Serviço de Transporte Público 

Coletivo do Município de São Lourenço, observadas as especificações estabelecidas no Item 10 deste Anexo, 

bem como providenciar a adequação de dísticos, símbolos, itinerário eletrônico, catraca, equipamento de 

bilhetagem e demais dispositivos embarcados exigidos para fins de controle e monitoração. 
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6 REGISTROS DOS VEÍCULOS NO PODER CONCEDENTE 

Somente poderão operar o Serviço de Transporte Público Coletivo, modalidade regular, os veículos 

devidamente cadastrados no órgão gestor de transporte do Município. Todos os veículos da frota da 

Concessionária deverão estar devidamente registrados no Órgão Gestor e deste registro deverão constar os 

seguintes dados: 

i. número ou identificação da placa; 

ii. número de ordem; 

iii. marca, categoria e fabricante do chassi e da carroceria; 

iv. data de início de operação; 

v. tipo de combustível; 

vi. tipo de bitola dos pneus; 

vii. característica do motor; 

viii. modelo, número e ano de fabricação do chassi e carroceria, bem como número de lugares 
sentados e lotação máxima em pé. 

Nenhum veículo que integrar a frota de veículos do Serviço de Transporte Público Coletivo municipal 

poderá circular sem o devido registro no Órgão Gestor e dispor do licenciamento obrigatório. 

Além de portar os documentos referentes à Concessão da licença para o tráfego e o respectivo registro, no 

veículo de transporte público coletivo municipal deverá constar: 

a) O itinerário da linha em que deve trafegar o veículo; 

b) Os preços das passagens. 

6.1 Caderno de Frota 

Todos os veículos da frota vinculada ao Serviço de Transporte Público Coletivo deverão obrigatoriamente 

ser cadastrados junto ao Órgão Gestor, constituindo o Caderno de Frota, cabendo a Concessionária 

informar imediatamente qualquer alteração na frota e ao Órgão Gestor definir a ficha de cadastro de frota a 

ser preenchida e manter o Caderno de Frota arquivado e atualizado. 

6.2 Vistoria nos veículos pelo poder concedente 

A Concessão de licenças deverá ser precedida da vistoria do veículo, renovando- se a vistoria pelo menos 

uma vez por ano e deverá ser realizada por OIA-SV – Organismo de Inspeção Acreditado pelo INMETRO 

referente à segurança veicular - designado pelo Executivo Municipal. Veículos com idade inferior a dois anos 

não farão parte do rol de veículos a serem vistoriados.  
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7 ESPECIFICAÇÃO DA FROTA PARA VEÍCULOS NOVOS 

A empresa operadora deverá apresentar ao Órgão Gestor de Transporte do Poder Concedente, para efeito 

de aprovação, o projeto de veículo a ser adquirido em 2 (duas) vias, contendo: plantas, detalhes, vistas e 

especificações técnicas para prévia apreciação. 

Qualquer alteração no projeto original somente poderá ser realizada mediante prévia autorização do Órgão 

Gestor de Transporte do Poder Concedente. 

8 CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS 

8.1 Classificação 

Os veículos do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço devem ser classificados 

de acordo com sua tipologia, composição e classe, considerando-se ainda as características técnicas e 

operacionais das linhas onde são utilizados. 

9 PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR 

Esta especificação técnica define as diretrizes básicas que deverão ser cumpridas em relação à manutenção 

e conservação da frota de ônibus das linhas urbanas de São Lourenço. 

9.1 Do Plano de Manutenção 

A Concessionária compromete-se a manter seus veículos conforme especificações técnicas dos fabricantes 

do chassi, carroceria, motor e agregados. Por isso deverá utilizar um plano de manutenção preventiva, 

baseado nas informações dos fabricantes. O Órgão Gestor do Serviço poderá solicitar, a qualquer tempo, o 

plano de manutenção e verificar o seu cumprimento. 

Constatado o não cumprimento do plano de manutenção, será considerada infração. A Concessionária se 

compromete a utilizar componentes e peças originais ou homologadas pelos fabricantes, não utilizando 

peças recondicionadas, quando estas fizeres partes de subconjuntos ou sistemas que comprometam a 

segurança dos usuários. 

É obrigação da Concessionária manter arquivados os controles referentes à manutenção preventiva e 

corretiva dos veículos por no mínimo dois anos, de forma que, ao serem solicitados pelo órgão gestor, estes 

sejam prontamente apresentados. 

9.2 Das Inspeções dos Veículos 

O Órgão Gestor poderá a qualquer tempo, efetuar inspeções técnicas nos veículos, baseados nos 

procedimentos ora estabelecidos ou aquelas que vierem a ser criadas durante a vigência desta Concessão. 

É obrigação de a Concessionária prover fosso para inspeção ou sistema elevador equivalente, com 

dimensões, iluminação e limpeza adequada ao trabalho dos inspetores do órgão gestor durante o serviço. 
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10 DA PUBLICIDADE INTERNA E EXTERNA EM VEÍCULOS 

Os espaços internos dos veículos do Serviço de Transporte Público Coletivo de São Lourenço deverão ser 

destinados à veiculação de cartazes ou anúncios de utilidade pública ou de campanhas institucionais, que 

deverão ser consideradas como receitas acessórias não operacionais do serviço.  

No Estudo Econômico Financeiro do Projeto Básico, considerou-se um valor mínimo de publicidade, a ser 

considerado na composição da planilha tarifária, correspondente a 1% (um por cento) sobre o custo total 

do sistema, sem a incidência de impostos. Desta forma, a responsabilidade pela venda dos espaços 

publicitários nos ônibus do sistema, recebimento e prestação de conta dos valores auferidos, é 

inteiramente da Concessionária, devendo sempre ser respeitado os seguintes critérios: 

g) Na parte traseira externa dos ônibus, a dimensão da propaganda é livre, podendo ser pintada no 

próprio veículo; 

h) No vidro traseiro interno do ônibus, a dimensão deve ficar restrita à área do vidro; 

i) Nas janelas laterais, a dimensão deve ficar restrita à apenas metade da altura de cada janela do 

veículo; 

j) Na lataria lateral, a dimesão fica restrita em 2,5 metros de largura por 1,0 metro de altura; 

k) Nos vidros internos da roleta e atrás do motorista, a dimensão fica restrita à dimensão do vidro; 

l) Fica expressamente vedada a utilização de espaço publicitário nos ônibus para os seguintes casos: 

5. Propaganda ideológica ou político partidária; 

6. Propaganda de cigarro e bebida alcoólica; 

7. Propaganda de veículos particulares (automóveis e motocicletas); 

8. Propaganda que estimule qualquer espécie de discriminação. 

A exploração de publicidade deverá obedecer às exigências previstas na legislação federal, estadual e 

municipal pertinente. 

O uso de dispositivos embarcados para a veiculação de propaganda deverá ser previamente aprovado e 

autorizado pelo Órgão Gestor do Transporte do Poder Concedente. 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Concessionária se compromete a manter os veículos dentro das características originais, com o objetivo 

de prover veículos seguros e conservados aos usuários. 

A Concessionária deverá manter em seu quadro de manutenção, funcionários aptos e promover o 

treinamento destes, a fim de possuir profissionais qualificados para efetuarem os serviços com qualidade. 

A Concessionária deverá manter um estoque mínimo de peças ou possuir um plano de logística eficiente 

ara minimizar os efeitos de possíveis quebras de veículos, a fim de não comprometer a operação. 

A Concessionária deverá possuir equipes de manutenção com veículos próprios ou terceirizados para 

socorros, a fim de atender rapidamente ocorrências em trânsito, minimizando problemas com a operação e 

agilizando a fluidez do tráfego. 
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II. 6 CRITÉRIOS E PARÂMETROS PARA DIMENSIONAMENTO OPERACIONAL 

1 INTRODUÇÃO 

O presente anexo tem por objetivo estabelecer as definições, critérios e procedimentos a serem observados 

pela Concessionária quando da necessidade de criação ou alteração das características operacionais das linhas 

e demais atendimentos no âmbito do Município, estabelecendo ainda a metodologia recomendada para o 

dimensionamento dos mesmos. 

As propostas de alteração em linhas ou atendimentos deverão considerar os benefícios advindos de sistemas 

de integração e a ampliação ou a manutenção da área de abrangência do sistema atual, não provocando 

desatendimento à parcela da população que conta com serviço de transporte regular, salvo em casos 

excepcionais. 

O Poder Concedente, conforme previsto na legislação vigente, no respectivo edital e no contrato de 

concessão, poderá, a qualquer tempo, unilateralmente, criar, alterar ou extinguir linhas e atendimentos. 

2 DEFINIÇÕES 

2.1 Extensão Média 

É obtida através do cálculo da média aritmética das extensões, expressas em quilômetros, de ida e volta, 

apuradas através de medição do itinerário do atendimento. 

2.2 Tempo de Ciclo 

É o tempo, expresso em minutos, necessário para que o veículo esteja disponível para a realização de uma 

nova partida, sendo constituído pelo somatório dos tempos de percurso (deslocamento entre os terminais, 

por sentido) de ida, volta e dos tempos de terminal, considerando as variações por faixa horária. 

𝑇𝐶 = 𝑇𝑉1 + 𝑇𝑉2 

onde: 

• TC = Tempo de Ciclo 

• TV1 = Tempo da viagem de ida  

• TV2 = Tempo da viagem de volta  
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2.3 Períodos Característicos de Operação 
• Pico Manhã = 05:00h às 08:59h 

• Entre-Pico Manhã = 09:00h às 10:59h 

• Pico Almoço = 11:00h às 13:59h 

• Entre Pico Tarde = 14:00h às 15:59h 

• Pico Tarde = 16:00h às 19:59 

• Noturno = 20:00h às 23:59h 

Destaca-se que os períodos citados têm o propósito de exemplificação e que cada atendimento possui 

características operacionais diversas, que indicam períodos característicos de maior ou menor duração 

quando comparados aos períodos ilustrados. 

3 CRITÉRIOS 

3.1 Ocupação Máxima dos Veículos 

Para os atendimentos de característica urbana, os valores máximos admitidos para a Ocupação Máxima, 

estão apresentados na Tabela 21 a seguir: 

Tabela 57: Ocupação Máxima de Veículos 

Modelo 
Horário de Pico Demais Horários 

Passageiros em pé/m² Passageiros em pé/m² 

Miniônibus / Midiônibus/ 
Básico 

05 (cinco) 03 (três) 

 

3.2 Tabela Horária 

Serão analisadas as tabelas horárias, de acordo com os seguintes critérios: 

• As tabelas horárias poderão sofrer processo de readequação quando a evolução da demanda 

atualizada, excetuados os meses de janeiro, fevereiro e julho, demonstrar variação de +/- 20% 

(vinte por cento) da demanda de projeto das tabelas horárias vigentes; 

• A primeira e a última viagem não poderão ter alteração em seu horário maior que 10 (dez) 

minutos, salvo quando tratar-se de uma nova viagem, mantendo-se os horários vigentes. 

• O período de análise da variação de demanda será compreendido entre o mês em que foram 

autorizadas as características operacionais vigentes e o último mês informado através de 

formulário a ser definido pelo Órgão Gestor, descartando-se os meses de janeiro, fevereiro, março, 

julho e dezembro. 

• Será considerado o registro de reclamações na Ouvidoria – SAP referente à programação horária, 

nos últimos 06 (seis) meses. 

Deverá ser informado ao Órgão Gestor se o atendimento opera com tabelas horárias diferenciadas aos dias 

úteis, como por exemplo, segundas e sextas mais fortes, dias primeiro, quinze e trinta, com outras tabelas 

devido aos dias de pagamento, etc. 
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4 PROCEDIMENTOS 

Para a avaliação da viabilidade técnica, operacional e financeira de quaisquer alterações na rede física - 

itinerários ou quadro de horários (itens 4.1 a 4.3), solicitada pela Concessionária ou pelo Poder Concedente 

deverão constar do respectivo pedido informações relativas à Estimativa de Receita e Custos Operacionais, 

descritos ao final deste item. 

4.1 Criação de Linhas ou Atendimentos 

Para subsidiar a análise de viabilidade de criação de novos atendimentos, a ser elaborada pelo Poder 

Concedente, é necessário o encaminhamento de expediente, elaborado especificamente para este fim, 

contendo os seguintes: 

4.1.1 Exposição de Motivos 

Deve conter os argumentos que levaram a Concessionária a concluir pela necessidade de criação de 

atendimento na Região, apresentando pesquisas operacionais e/ou de origem destino que justifiquem a 

solicitação e caracterizando, em detalhes, a área que deverá ser atendida, as principais vias a serem 

utilizadas e possíveis interferências com linhas municipais ou outro meio de transporte que esteja inserido 

na área de abrangência do atendimento proposto. 

4.1.2 Dados Operacionais 

A Concessionária, através do preenchimento do Formulário 1, acrescido de um croqui ilustrativo, deverá 

encaminhar ao Poder Concedente o itinerário detalhado (sentidos ida e volta) do atendimento proposto, 

necessidade de estabelecimento de seccionamentos tarifários e as condições de infraestrutura para abrigar 

a operação do atendimento, envolvendo a existência de sanitários, compartilhamento de Ponto de 

Controle (Ponto Final) com outros atendimentos, área de estacionamento/espera dos veículos, etc. 

Deverão ser apresentados também os dados operacionais relacionados a seguir, que definem as condições 

mínimas a serem atendidas por qualquer atendimento do Sistema, considerando as informações expostas 

nos itens 2 Definições e 3 Critérios. 

As tabelas horárias deverão respeitar os critérios definidos para o atendimento da demanda estimada, 

contendo a descrição dos horários de chegada e saída dos pontos finais, horários de saída e retorno à 

garagem, bem como a utilização de veículos oriundos ou que se destinam a outros atendimentos existentes 

(frota conjunta), observando que, havendo operação que envolva veículos de diferentes tecnologias, 

devem-se informar as partidas de cada tecnologia separadamente. 

Caso a criação envolva sistemas integrados, a Concessionária deverá apresentar proposta de tabelas 

horárias que considere a coordenação existente entre as linhas em operação, em especial, no que se refere 

às primeiras e últimas partidas. 
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4.2 Alteração de Itinerário 

Para subsidiar a análise de viabilidade de alteração de atendimento a ser elaborada pelo Poder 

Concedente, é necessário o encaminhamento de proposta fundamentada. 

4.2.1 Exposição de Motivos 

Deve conter os argumentos que levaram a Concessionária a concluir pela necessidade de alteração do 

atendimento existente na Região, apresentando pesquisas operacionais e/ou de origem e destino que 

justifiquem a solicitação e caracterizando, em detalhes, a área que deverá ser atendida e/ou desatendida, 

as principais vias a serem utilizadas e possíveis interferências com linhas municipais ou outro meio de 

transporte que esteja inserido na área de abrangência do atendimento a ser alterado. 

4.2.2 Dados Operacionais 

A Concessionária, através do preenchimento do Formulário 1, acrescido de um croqui ilustrativo, deverá 

encaminhar ao Poder Concedente o itinerário detalhado (sentidos ida e volta) do atendimento a ser 

alterado, especificando, caso necessário, o local exato para onde serão realocados os pontos de embarque 

e desembarque, alteração em seccionamentos tarifários e as condições de infraestrutura para abrigar a 

operação do atendimento, envolvendo a existência de sanitários, compartilhamento do Ponto de Controle 

(Ponto Final) com outros atendimentos, área de estocagem dos veículos, etc. 

Caso haja necessidade de se reprogramar o atendimento que estiver sofrendo alterações de itinerário e/ou 

Ponto de Controle (Ponto Final), devido à mudança significativa no seu tempo de ciclo, ou por qualquer 

motivo que o exija, a Concessionária deverá encaminhar juntamente com o pedido de alteração, as 

respectivas propostas de tabela horária, frota e informações constantes do Formulário 1, anexo, 

provenientes do sistema de bilhetagem eletrônica, em meio eletrônico, referentes aos “encerrantes das 

viagens” abrangendo 03 (três) dias úteis, 02 (dois) sábados e 02 (dois) domingos, para avaliação. 

Deverão ser apresentados também os dados operacionais relacionados a seguir, que definem as condições 

mínimas a serem atendidas por qualquer atendimento do Sistema, considerando as informações expostas 

nos itens 2 Definições e 3 Critérios. 

As tabelas horárias deverão respeitar os critérios definidos para o atendimento da demanda constatada, 

contendo a descrição dos horários de chegada e saída dos pontos finais, horário de saída e retorno à 

garagem, bem como a utilização de veículos oriundos ou que se destinam a atendimentos existentes (frota 

conjunta), observando que, havendo operação que envolva veículos de diferentes tecnologias, devem-se 

informar as partidas de cada tecnologia separadamente. 

Para os atendimentos componentes de sistemas integrados a Concessionária deverá apresentar proposta 

de alteração das tabelas horárias que considere a coordenação existente entre as linhas em operação, em 

especial, no que se refere às primeiras e últimas partidas. 
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4.3 Alteração de Tabela Horária dos Atendimentos 

É necessário, para subsidiar a análise de viabilidade de alteração de atendimento a ser elaborada pelo 

Órgão Gestor, o encaminhamento de proposta fundamentada desde que a alteração pleiteada esteja fixada 

em função do nível de demanda de transporte e do interesse público. 

4.3.1 Exposição de Motivos 

Deve conter os argumentos que levaram a Concessionária a concluir pela necessidade de se alterar o 

atendimento existente na Região, apresentando pesquisas operacionais que justifiquem a solicitação e 

caracterizando, em detalhes, a oferta de transporte proposta, alterações no comportamento da demanda 

ou nas condições de prestação do serviço, englobando aspectos de distribuição do passageiro ao longo do 

itinerário, existência de novos polos de atração/geração de demanda, volume de passageiros 

transportados, tempo de ciclo, alteração do tipo de veículo e possíveis interferências com linhas municipais 

ou outro meio de transporte que esteja inserido na área de abrangência do atendimento a ser alterado. 

4.3.2 Dados Operacionais 

Na proposta deverão ser apresentados os dados operacionais relacionados a seguir, que definem as 

condições mínimas a serem atendidas por qualquer atendimento do Sistema, considerando as informações 

expostas nos itens 2 Definições e 3 Critérios e, também, informações constantes do Formulário 1, anexo, 

provenientes do sistema de bilhetagem eletrônica, em meio eletrônico, referentes aos “encerrantes das 

viagens” abrangendo 03 (três) dias úteis, 02 (dois) sábados e 02 (dois) domingos, para avaliação. 

No período em que o sistema de bilhetagem não estiver implantado a Concessionária deverá encaminhar 

as informações mencionadas em planilha eletrônica, nos moldes do Formulário 1, considerando as 

informações expostas nos itens 2 Definições e 3 Critérios.. 

As tabelas horárias deverão respeitar os critérios definidos para o atendimento da demanda constatada, 

contendo a descrição dos horários de chegada e saída dos pontos finais, horário de saída e retorno à 

garagem, bem como a utilização de veículos oriundos ou que se destinam a atendimentos existentes (frota 

conjunta), observando que, havendo operação que envolva veículos de diferentes tecnologias, devem-se 

informar as partidas de cada tecnologia separadamente. 

Para os atendimentos componentes de sistemas integrados a Concessionária deverá apresentar proposta 

de alteração das tabelas horárias que considere a coordenação existente entre as linhas em operação, em 

especial, no que se refere as primeiras e últimas partidas. 

4.4 Estimativa de Receita 

Baseado em pesquisas específicas, na expectativa de demanda a ser transportada e/ou acrescida e, 

considerando a tarifa de remuneração vigente e o demonstrativo de custo, obtida através de uma medição 

prévia do itinerário a ser percorrido, a Concessionária deverá estimar a receita mensal do atendimento, 

informando ao Poder Concedente a quantidade de passageiros/dia prevista para os dias úteis, sábados e 

domingos e feriados. 
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4.5 Estimativa de Custos Operacionais 

Na estimativa de custos operacionais consideram-se os desembolsos marginais que efetivamente deverão 

ser acrescentados à estrutura de custo da Concessionária com a alteração do atendimento, uma vez que a 

estrutura administrativa, bem como o pessoal de manutenção e de apoio operacional, a princípio, não 

sofre acréscimo, em face da economia de escala. 
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FORMULÁRIO 1 – (MODELO) -  

DADOS OPERACIONAIS 

 

Linha:  

Operação Classificação 

Regular Convencional 

Função 

Captação/Transporte/Distribuição 

Extensão (Km) 

A/B B/A Total 

Tempo de Viagem (minutos) 

Pico Fora do Pico 

A/B B/A A/B B/A 

Atendimento 

Denominação Extensão Total (Km) 

1.   

2.   

Quadro de Horários Período 1 

Dia Sentido A/B Sentido B/A 

Dia Útil   

   

Sábado   

Domingo   

Quadro de Horários Período 2 

Dia Sentido A/B Sentido B/A 

Dia Útil   

Quadro de Horários Período 3 

Dia Sentido A/B Sentido B/A 

Dia Útil   

Itinerário Principal 

A/B B/A 

  

  

  

Itinerário dos Atendimentos 

Atendimento 01 

A/B B/A 
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CROQUI ILUSTRATIVO 
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5 ESPECIFICAÇÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO 

A formulação do modelo físico-operacional da rede de transporte público proposta está condicionada a 

distribuição espacial das linhas, às suas funções (transporte x captação/distribuição), de acordo com os 

principais desejos de deslocamento da população. 

O plano operacional materializado no presente documento, busca refletir também as variações espaciais e 

principalmente temporais da demanda, a fim de atendê-la sem uma sub ou superoferta com reflexos 

diretos na economicidade de todo o sistema. 

Os padrões mínimos de operação fixados (intervalos máximos, qualidades do serviço adequadas a cada 

período típico, por exemplo) destinam-se, em especial atender: 

• Períodos de pico, entre pico, horários noturnos;  

• Dias úteis, sábados, domingos/feriados;  

• Meses típicos e atípicos; 

• Dinâmica urbana; 

• Eventos especiais. 

5.1 Elementos Intervenientes 

O processo de planejamento do STPC, ao contrário do planejamento tradicional de transporte, se atém a 

aspectos de natureza operacional, de características conjunturais e, em alguns casos, até mesmo 

casuísticas. 

A principal preocupação do planejamento do STPC é promover a constante reavaliação do desempenho do 

sistema tanto dos parâmetros operacionais, como dos custos de transporte, na busca de um equilíbrio 

entre a manutenção de uma tarifa reduzida e a melhoria na qualidade dos serviços ofertados aos usuários. 

Para a obtenção desse equilíbrio é fundamental a conciliação de interesses de três grupos, com 

preocupações distintas quanto ao desempenho do sistema: 

5.1.1 Usuários 

Que se utilizam de um serviço público para suprir suas necessidades de deslocamento e que não têm 

maiores preocupações com a operação do serviço. Na utilização do transporte público este segmento 

pondera uma série de atributos – regularidade, tempo de deslocamento, conforto, custos etc. – para a 

tomada de decisão de quando, onde e como usar o transporte. 

5.1.2 Operador 

Que se encarregam de administrar e fazer funcionar um complexo sistema de transportes (financeiro, 

aquisição, manutenção, renovação da frota etc.) e de comercializá-lo, sob a forma de prestação de um 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 245 

serviço público. Suas preocupações estão relacionadas com as variáveis que influenciam os custos e 

receitas na oferta do serviço. 

5.1.3 Poder Público 

Que sendo legalmente o responsável pelo transporte público, deve regulamentar, planejar, programar e 

fiscalizar a execução dos serviços, servindo constantemente como árbitro nos conflitos de interesse entre 

usuários e operadores, valendo-se, para tanto, de legislação específica. 

A esses três grupos, pode-se associar um quarto, comunidade em geral, cujos interesses são indiretos, 

provocados pelas externalidades do sistema (ruído excessivo, poluição ambiental, conflitos com o uso do 

solo lindeiro etc.). Dado que cabe ao poder público a defesa dos interesses da comunidade, incluindo os 

acima relacionados, este agrupamento não será abordado neste documento. 

5.2 As Expectativas do Usuário 

O usuário utiliza o sistema de transporte por uma necessidade de deslocamento para cumprir um objetivo 

específico, isto é, deslocar-se de uma origem para o destino, por algum motivo, numa determinada hora, 

fazendo determinado trajeto, utilizando o meio de transporte que achar mais conveniente. 

Ao se definir pelo uso do transporte público, por livre escolha ou por não ter opção, o usuário pondera uma 

série de atributos do mesmo, de forma a utilizar o modo que lhe seja mais conveniente. 

O desempenho do STPC está diretamente relacionado ao atendimento que o transporte público 

proporciona às expectativas do usuário quando fez a opção pelo seu uso. Assim, o atendimento pode ser 

caracterizado como indicador da qualidade dos serviços oferecidos. 

Os principais atributos relacionados ao transporte público e ponderados pelo usuário são: 

a) Confiabilidade; 

b) Tempo de deslocamento;  

c) Acessibilidade; 

d) Conforto;  

e) Conveniência;  

f) Segurança  

g) Custos (tarifa). 

Apesar de existir um forte inter-relacionamento entre os diversos atributos, eles estão apresentados de 

forma isolada; além disso, a importância relativa dos mesmos é percebida de forma bastante diversa pelos 

diferentes usuários do sistema. 

As tabelas de atributos (indicativas de qualidade do serviço), apresentadas como parte da documentação 

da licitação, refletem necessariamente a realidade local e por isso constituem um indicador representativo 

considerado nos estudos de planejamento e programação do STPC. 
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A confiabilidade pode ser caracterizada pela exatidão no cumprimento da programação estabelecida para o 

serviço, além da manutenção dos itinerários prefixados e informados aos usuários. 

Assumindo que o rigor no cumprimento dos itinerários é um fato aceito pelos operadores, a avaliação da 

confiabilidade do serviço é percebida de duas formas pelos usuários: 

a) Pontualidade no cumprimento da tabela de horários, especialmente para o caso de linhas com 

intervalos muito longos entre veículos; 

b) Regularidade dos intervalos para as linhas de maior frequência (quantidade de veículos/hora). 

Situações eventuais (ou acidentais) que alterem a programação em casos excepcionais, quando informadas 

aos usuários, e somente nestes casos, serão aceitas pelo órgão gestor para efeito de cumprimento de 

metas neste quesito. 

Por outro lado, problemas crônicos como, por exemplo, congestionamentos sistemáticos em trechos do 

itinerário, supressão de horários por parte do operador, impossibilidade de uso dos veículos (manutenção), 

devem implicar numa reavaliação, pelo órgão gestor do STPC, da programação dos serviços a fim de não 

afetar a credibilidade do usuário em relação ao sistema. 

Em síntese, o importante nesta avaliação é a defasagem entre o tempo total programado e o tempo real 

verificado no deslocamento. 

Este total inclui o tempo de espera no ponto de embarque e o tempo no interior do veículo, sendo os 

atrasos na espera tão mais importantes quanto menor for à frequência do serviço. 

A escala a ser proposta deverá considerar como aceitável as situações de defasagem inferiores a 1 minuto 

para os adiantamentos e inferiores a 4 minutos para os atrasos. A parcela das ocorrências que se 

mantiverem dentro destes limites, quando comparada com a programação original, é o indicador do 

atributo confiabilidade do sistema. 

5.2.1 Confiabilidade 

No Brasil, o atributo confiabilidade merece destaque especial, pois, em raríssimas situações o usuário está 

informado sobre a programação dos serviços (tabelas de horários ou de frequências das linhas de 

transporte público). 

No novo STPC proposto, como será detalhado adiante, a informação a pessoa usuária será providenciada 

pelo Órgão Gestor e pelo operador de forma física e objetiva, nos pontos de acesso ao STPC, bem como 

atualizada em tempo real, via web, celular e mídias sociais. 

5.2.2 Tempo de Deslocamento 

Um dos atributos de mais fácil percepção e de maior importância para o usuário é o tempo gasto para 

efetuar o deslocamento entre os locais de origem e de destino. 
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O importante é o tempo total “porta a porta”, abrangendo o acesso da origem ao ponto de embarque, a 

espera pelo veículo, o deslocamento efetivo no interior do veículo, a transferência (eventual) e o acesso do 

ponto de desembarque até o destino. 

A importância dessas parcelas de tempos, que compõem o tempo total, é percebida de forma distinta pelos 

diferentes usuários, em função principalmente do gasto de tempo, que pode ser valorado monetariamente 

e da motivação do deslocamento. 

De um modo geral, quanto maior o tempo de viagem, maior é o valor despendido de forma difusa pelo usuário 

e deslocamentos curtos são preferidos. Por outro lado, deslocamentos com rigor de horário (trabalho/escola) 

implicam numa grande valorização do tempo de espera, na tentativa de reduzi-lo ao máximo. 

Enquanto isso, os tempos de acesso para o ponto e do ponto de parada dependem da acessibilidade e 

cobertura da rede de transporte da região. 

Os tempos de deslocamento efetivos são decorrência direta dos locais de origem e destino e das 

velocidades desenvolvidas pelo veículo, que por sua vez são afetadas pelas condições do tráfego geral, pela 

superfície de rolamento, pelo espaçamento das paradas, pela sinuosidade das linhas etc. 

Quanto ao tempo de transferência, o mesmo está relacionado com a estrutura da rede de transportes 

públicos e com os próprios locais de origem e destino das viagens. 

Em resumo, a tendência do usuário é reduzir ao estritamente necessário o seu tempo de deslocamento, 

pois o transporte é visto apenas como um meio de atingir o seu objetivo (razão do deslocamento). 

5.2.3 Acessibilidade 

A acessibilidade ao STPC pode ser caracterizada pela maior ou menor facilidade de ingresso no transporte 

público, distinguindo-se dois aspectos: 

a) Acessibilidade Locacional, representada pela proximidade dos terminais e pontos de 

embarque/desembarque do sistema; 

b) Acessibilidade Temporal, representada pela frequência dos serviços. 

Para o usuário, a melhor condição ocorreria quando ele dispusesse de pontos de parada próximos aos 

locais de origem e destino de seus deslocamentos e também contasse com alta frequência dos serviços. 

Entretanto, existe uma forte interdependência entre estes dois aspectos: uma rede de transporte com elevada 

densidade de linhas implica em frequências reduzidas para atendimento de uma mesma demanda de viagens. 

E vice-versa, uma menor densidade implica em maiores frequências. Portanto, a acessibilidade ao sistema é 

proporcional ao tempo de acesso para/do ponto de parada em conjunto com o tempo de espera pelo veículo. 

Os aspectos locacionais se referem à acessibilidade do STPC, aferida através do tempo dispendido da origem 

ao ponto de embarque ou do ponto de desembarque ao destino. O ponto de acesso ao STPC, nesse caso, 
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deve se referir às linhas que atendem a maior demanda de usuários do sistema e não necessariamente se 

ater a uma única linha.  

Com relação à acessibilidade temporal a mesma pode ser aferida pela frequência do serviço, derivada da 

demanda a ser atendida, que por sua vez está relacionada com a população da área servida pela linha de 

transporte público em estudo. Com resultado, obtém- se o intervalo entre veículos sucessivos na linha e, 

portanto, um tempo de espera médio. 

Como terceira definição de acessibilidade nos transportes temos a acessibilidade física, que compreende os 

aspectos relacionados ao acesso, ao embarque e o transporte dos passageiros, nos pontos e nos veículos. 

5.2.4 Conforto 

As condições de conforto num deslocamento por transporte público são de difícil determinação, pois 

englobam muitos aspectos qualitativos, de avaliação subjetiva e variam muito dependendo do tipo de 

usuário. 

As condições de ocupação do veículo, a possibilidade de viajar sentado, a temperatura interna, as 

condições de ventilação, ruído, aceleração/desaceleração, a altura dos degraus, largura das portas, 

disposição dos assentos e seu material, de uma forma ou de outra acabam por definir o nível de conforto 

oferecido. 

Dos aspectos acima apontados a maior parte depende diretamente do projeto do veículo e, na sua maioria, 

são condicionantes prefixados pelos fabricantes. 

Por outro lado, a ocupação do veículo é um atributo possível de quantificação e constitui-se no aspecto de 

conforto mais importante do ponto de vista do usuário. 

Define-se como densidade de ocupação de um veículo de transporte público, a quantidade de passageiros 

transportados em pé em relação ao espaço útil reservado para tal finalidade. A relação entre as condições 

de conforto e a densidade de ocupação é considerada pela maior ou menor satisfação do passageiro com 

relação à lotação do veículo e pela sua possibilidade de realizar a viagem sentado. Uma baixa densidade 

agrada ao passageiro e uma alta o desagrada. 

Por sua vez, o grau de satisfação é influenciado pela extensão do deslocamento realizado pelo passageiro, 

pois numa viagem de curta duração a disponibilidade de assento e a densidade de ocupação do veículo 

terão menor importância do que numa viagem de longa duração. 

Como a dimensão dos espaços entre pessoas imóveis define o grau de restrição ou liberdade do indivíduo e 

sua mobilidade, pode-se definir a densidade admissível dos passageiros em pé num veículo ou dos 

pedestres numa plataforma de embarque. 

A circulação entre as pessoas imóveis não é possível sem que as pessoas paradas mantenham entre si uma 

certa distância (situação que se encontra normalmente nas plataformas, corredores de circulação e 

estações de transporte público). 
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Assim, o “layout” dos assentos e a disponibilidade de área no corredor de circulação interna do veículo 

configuram os parâmetros básicos para a fixação das condições de conforto a serem oferecidas aos usuários. 

Além dos fatores antropométricos o padrão de conforto é condicionado por fatores de caráter fisiológico e 

psicológico do usuário, que estão a seguir apresentados apenas como informação. 

Os aspectos fisiológicos, que atuam sobre o usuário através de ações do meio ambiente em que o mesmo 

está inserido, podem ser classificados de acordo com dois tipos: 

1. Microclima interno do veículo: ruído, ventilação, temperatura, umidade relativa do ar, volume de 

ar livre; 

2. Dinâmica do veículo: vibração, aceleração e desaceleração longitudinal, aceleração lateral do 

veículo, variação da aceleração. 

Os aspectos psicológicos são de difícil mensuração, pois apresentam diferentes problemas que as 

condições do ambiente impõem ao usuário, podendo-se citar: 

1. Claustrofobia, decorrente do espaço exíguo e dificuldades de ventilação; Enjoo, decorrente dos 

movimentos verticais do veículo; 

2. Vertigem e angústia, devidas a superlotações etc. 

5.2.5 Conveniência 

A avaliação do atributo conveniência reflete aspectos relacionados diretamente às características gerais do 

sistema, é de difícil mensuração e pode ser dividida em dois grupos: 

1. Aspectos relativos à operação do sistema: necessidade de transferência, períodos de operação, 

nível de oferta do serviço no entre pico, características do sistema de cobrança; 

2. Aspectos físicos: condições dos pontos de embarque e transferência, informações sobre os 

serviços, disponibilidade de estacionamentos agregados a terminais. 

As integrações deverão ser sempre sincronizadas no tempo, quando for o caso, com a devida informação 

ao usuário, como forma de evitar eventuais esperas superiores a 15 minutos. 

5.2.6 Segurança 

O aspecto de segurança engloba a proteção dos usuários, de acidentes no sistema particularmente com 

veículos, e também a proteção contra crimes (agressões, furtos e roubos) nas instalações pertencentes ao 

STPC (pontos comerciais e pontos de parada). 

No STPC, um trabalho de prevenção e esclarecimento à população sobre as posturas a serem adotadas na 

eminência desses eventos serão implementadas através de campanhas públicas. Por parte do operador do 

STPC, caberá a realização de cursos permanentes de condução defensiva dos veículos, e programas de 

valorização do profissional do tipo "zero acidente". Aliado às campanhas, a fiscalização eletrônica por 
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câmera interna nos veículos, terminais e estações, cujas informações serão disponibilizadas para os órgãos 

de segurança. 

5.2.7 Custos (Tarifas) 

As pessoas usuárias consideram como muito importante as condições de operação, quando comparadas 

com o nível tarifário imposto para uso do sistema. Entretanto, o preço da tarifa é uma consequência da 

qualidade do serviço ofertado e da velocidade operacional do sistema, bem como da interferência direta da 

variação dos preços dos insumos que compõem o custo do transporte. 

Na discussão da qualidade dos serviços do STPC duas questões se sobressaem:  

1. O serviço ofertado vale o preço cobrado? 

2. O usuário encontra dificuldade para pagar o preço da tarifa? 

A primeira questão reflete a percepção do usuário quanto à qualidade geral do serviço considerado e o 

preço cobrado. A segunda considera o rendimento dos usuários em comparação com o percentual gasto 

em transportes. 

Estas questões crescem de importância diante dos percentuais elevados de passageiros cativos do 

transporte público (de nível de renda reduzido) e das metodologias utilizadas para os cálculos tarifários, 

que repassam aos usuários todos os aumentos de custo dos insumos, os quais, em sua maioria, nem o 

operador nem o poder público local controlam. 

Dessa forma, para melhor rentabilizar um serviço público essencial vinculado ao princípio da modicidade 

tarifária, implica na adoção de um modelo que agregue os níveis de eficiência e produtividade associados à 

prestação dos serviços para toda a área de abrangência, em um processo de melhoria contínua.  

O modelo matemático da função custo do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São 

Lourenço precisa ser obtido com base em métodos de econometria, ferramenta que se fundamenta em 

métodos estatísticos para estimar relações econômicas, testar teorias, avaliar e implementar políticas de 

negócios. 

Para o STPC, a remuneração do serviço foi calculada com base no retorno que o negócio deve proporcionar 

para tornar-se atrativo, refletir a justa remuneração em atendimento às expectativas dos investidores e do 

interesse público na manutenção de tarifa módica para os usuários. 

5.2.8 Integração Intermodal 

Como forma de valorizar a sustentabilidade e a utilização de modos ativos de deslocamento, como o uso da 

bicicleta, associados a eficiência modal do transporte coletivo, o STPC adotará as diretrizes dos estudos 

realizados para a formulação do Plano de Mobilidade a ser elaborado pela Prefeitura do Município de São 

Lourenço. 

Os estudos deverão estabelecer as diretrizes a serem incluídas no Plano Diretor do Município de São 

Lourenço, de modo a adequar-se com a nova Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Nº 12.587/2012). 
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No entanto, acima de tudo, a integração bicicleta/ônibus é uma medida bastante eficiente de reduzir os 

tempos totais das viagens realizadas pelo usuário do transporte coletivo. 

O objetivo da implantação da integração intermodal é potencializar a utilização de modos sustentáveis de 

deslocamento em São Lourenço. 

6 ESPECIFICAÇÃO DA OFERTA 

Muito embora já tenham sido previamente considerados, o atendimento da demanda de transportes de 

uma linha deverá levar em consideração os padrões de conforto, tempo de deslocamento e acessibilidade 

ao sistema, mais adequados ao usuário. 

• As condições de conforto estão estreitamente ligadas às dimensões do veículo e ao seu “layout” interno; 

• O tempo de deslocamento depende do esquema operacional, do desempenho mecânico do 

veículo, das condições do pavimento e geometria das vias pertencentes ao itinerário da linha, da 

quantidade e localização dos pontos de parada e do próprio tratamento preferencial na circulação 

que o transporte público eventualmente possua e da densidade de tráfego das vias; 

• A acessibilidade temporal está vinculada à frequência resultante e ao próprio esquema operacional 

proposto para a linha; 

• A acessibilidade espacial está relacionada com a área de cobertura da rede de transporte e com o 

esquema operacional (com ou sem transferências compulsórias ou induzidas) além da localização dos 

pontos de parada. 

A especificação da oferta depende das características definidas e relacionadas com: 

a) Tecnologia: veículo de projeto, níveis de serviço (conforto), velocidades operacional e comercial, 

tempos de embarque/desembarque; 

b) Itinerário básico: sinuosidade do traçado, pavimentação, geometria, preferência na circulação; 

c) Pontos de parada e terminais: condições de operação, localização, padrões de referência; 

d) Esquema de operação: cobertura espacial da rede, lógica físico-operacional, transferências; 

e) Demanda; 

f) Tempo de ciclo: tempos de percurso e terminais;  

g) Densidade de ocupação. 
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II. 7 ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS DE GESTÃO, INFORMAÇÃO E CONTROLE 

1 INTRODUÇÃO 

Considerando que a automação dos sistemas de transporte e dos sistemas de informação aos usuários vem 

passando por uma rápida evolução, em decorrência do avanço tecnológico dos equipamentos eletrônicos de 

comunicação. 

Considerando que a aplicação destas tecnologias em transportes é conhecida mundialmente por ITS – 

Intelligent Transportation Systems; 

Considerando que os ITS integram programas que envolvem aplicações e interações de um grupo de tecnologias 

avançadas destinadas a fazer os sistemas de transportes operarem com mais segurança e eficiência; 

Considerando que os sistemas inteligentes de transportes utilizam tecnologias de processamento de informação e 

comunicação, sensoriamento remoto, navegação e tecnologias de controle, as quais são aplicadas: 

a) Na melhoria do gerenciamento e operação dos sistemas de transportes; 

b) Na melhoria da eficiência no uso das vias; 

c) Na melhoria da segurança viária; 

d) No aumento da mobilidade; 

e) Na redução de tempo de espera e tempo perdido em congestionamentos; 

f) Na redução de impactos ambientais negativos; 

g) Na redução de custos sociais. 

Considerando que, de maneira geral, o propósito dos ITS é promover a ligação inteligente entre os usuários 

dos sistemas de transportes, os veículos e a infraestrutura; 

Considerando que a aplicação de ITS nos Serviços de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço, 

constitui elemento de gestão dos serviços e da relação contratual estabelecida com a Concessionária, cujo projeto 

deverá ser desenvolvido, implantado e operado em conjunto entre Órgão Gestor e Concessionária; 

Considerando que a responsabilidade pela apuração dos produtos, indicadores ou pelas ações corretivas 

destinadas a melhorar o desempenho do sistema de transporte público serão direcionadas de acordo com a 

competência das partes envolvidas; 

Considerando que o foco de interesse reside na aplicação de tecnologias avançadas no transporte público urbano por 

ônibus, procurando estabelecer um quadro de prioridade e necessidades, no que diz respeito à realidade do 

Município de São Lourenço e, na medida do possível, promover a integração entre os demais sistemas. 
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2 OBJETIVOS E ESTRUTURAÇÃO 

A introdução de tecnologias avançadas em transporte público no modo ônibus está relacionada com a 

necessidade de se melhorar a qualidade do serviço e proporcionar a atração de mais usuários para o sistema. 

Os equipamentos eletrônicos instalados nos veículos deverão ajudar na manutenção do padrão de 

dirigibilidade do motorista, atuando no controle de velocidade, aceleração, abertura e fechamento de portas, 

mudanças de marchas, dentre outros, assim como também deverão atuar na coleta de dados referentes à 

demanda temporal e sua localização. 

O sistema automatizado de arrecadação tarifária deverá auxiliar na diminuição dos tempos de embarque, 

evitar a evasão de receita e proporcionam mais segurança ao usuário, eliminando a transação monetária 

dentro do veículo. 

A introdução de tecnologias avançadas em transporte no Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC) de São 

Lourenço tem por objetivo: 

a) Aumentar o controle sobre as viagens - confiabilidade de horários e regularidade operacional na rede; 

b) Proporcionar alta qualidade de serviço e flexibilidade para poder melhor competir com o modo 

privado; 

c) Contribuir para implantação e manutenção do sistema tarifário integrado; 

d) Aprimorar o sistema de informação ao passageiro; 

e) Aumentar a segurança dos passageiros; 

f) Facilitar o acesso a serviço multimodal (transferência, áreas de estacionamento periférico, bicicletas, 

etc.). 

A introdução de sistemas avançados no transporte público requer o comprometimento e a participação de 

todos os agentes envolvidos em especial, concessionária e órgão gestor, cuja interação das relações se dará 

nos termos do contrato de concessão e do termo de acordo de operação conjunta a ser firmado entre as 

partes. 

Em termos de produtividade, exige-se uma forte integração dos funcionários da concessionária com suas 

respectivas gerencias. Do ponto de vista da qualidade do serviço, exige-se o engajamento da concessionária e 

do órgão gestor. Do ponto de vista do usuário, deve haver uma participação no que diz respeito ao serviço 

prestado e às condições nas quais são oferecidos. 

Considerando os propósitos estabelecidos para o uso de tecnologias avançadas em transporte público no STPC 

de São Lourenço, as mesmas serão divididas em três categorias: Sistema de Controle Operacional (SCO), 

Sistema de Atendimento ao Passageiro (SAP) e Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE). 
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3 SISTEMA DE ATENDIMENTO AO PASSAGEIRO (SAP) 

Os sistemas de informação aos usuários são uma ferramenta de diálogo com o público. Permite extrair do 

conjunto de informações relativas a uma rede, aquela que correspondem a uma necessidade específica (ex.: 

tempo de espera) ou personalizada (ex.: itinerário). Baseado em tecnologias avançadas de comunicação e 

transmissão de dados, os sistemas de informação garantem um aumento da qualidade do serviço oferecido 

aos passageiros. Os equipamentos eletrônicos de bordo auxiliam na tarefa de anunciar paradas e locais de 

grande procura do público e equipamentos instalados nas vias (pontos de parada, de aglomeração de pessoas, 

etc.) informam os horários, tempo de viagem e itinerários dos ônibus e os tempos de espera, reduzindo a 

ansiedade do passageiro. 

O processo de informação pode ser feito nas residências, locais de trabalho, centros comerciais, paradas e a 

bordo dos veículos, dado a vinculação com os meios disponibilizados pela Internet, em especial o uso de 

mídias sociais multiplataformas e aplicativos de smartphone. 

O foco do uso de sistemas inteligentes de transportes está em aumentar a qualidade do serviço oferecido ao 

passageiro, informando horários e rotas em tempo real e reduzindo os tempos de espera, de forma a atrair 

mais usuários para o modo ônibus. 

A Concessionária deverá implantar o Sistema de Atendimento ao Passageiro – SAP, o qual possui como 

objetivo prestar atendimento aos usuários do STPC do Município de São Lourenço e a população em geral no 

fornecimento de informações, recepção de reclamações, críticas, elogios e sugestões, mediante um conjunto 

de soluções e meios a serem implantados e operados pela Concessionária. 

Caberá a Concessionária o desenvolvimento de um Projeto onde deverá demonstrar como realizará a 

implantação do SAP, observando as diretrizes seguintes. 

O SAP compreende: 

b) Portal na Internet e aplicativo de smartphone com a veiculação de informações permanentemente 

atualizadas sobre o serviço, incluindo opções de linhas e horários para o atendimento de 

deslocamentos entre origens e destinos pesquisados pelo usuário; 

c) Serviço de Atendimento via telefone; 

d) Implantação de placas ou painéis informativos sobre o serviço nos pontos de parada de maior 

movimentação; 

e) Caixa de sugestões e formulário próprio para avaliação dos serviços nos locais com intenso fluxo de 

passageiros, para opinião voluntária dos usuários do Sistema; 

f) Balcão de atendimento junto aos postos de comercialização e cadastramento do sistema de 

bilhetagem eletrônica. 
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3.1 Principais Funções do SAP 

As funções do serviço de informação ao usuário consistem no que consta da Tabela 58. 

Tabela 58: Funções dos Serviços de Informação no Transporte Público 

Promocional Mobilidade: propor motivos para viagens e possíveis destinos; 

Presença: informar as pessoas sobre o transporte público como parte do pacote de facilidades 
ofertadas; 

Imagem: melhorar a imagem do transporte público. 

Ensinamento Entendimento: informar como utilizar o transporte público; 

Adequabilidade: divulgar as regras envolvidas no uso dos sistemas. 

Operacional Planejamento de Viagens: informar sobre restrições e oportunidades associadas com o uso do 

sistema para diferentes tipos de viagens; 

Acesso: capacitar pessoas para acesso à rede de transporte público;  

Viagem: capacitar à realização de uma viagem; 

Modificação: informar sobre mudanças na programação. 

Moderação Comportamento: aliviar a ansiedade do usuário/viajante; 

Controle: aumentar o controle do usuário sobre a escolha entre as opções disponíveis. 

Na visão do usuário, predições preciosas tem o potencial de remover muitas incertezas em torno da viagem 

realizada pelo transporte público. 

Proporcionar informações quanto a horários, linhas e percursos do ônibus é um serviço de elevada importância 

para garantir um nível mínimo de qualidade requerido pelos usuários do transporte público urbano. 

A informação permite as pessoas planejarem e definirem seus deslocamentos e é um importante “estágio” de 

promoção do transporte público. O benefício chave para o usuário é o de ter uma maior precisão nos horários 

de saída e chegada das viagens. 

O sistema de informação ao usuário deverá considerar a possibilidade de prover informações para as definições de 

planejamento de pré-viagem, no passeio público e a bordo do ônibus, conforme descrição a seguir: 

• Informações de pré-viagem incluem rotas de trânsito, itinerários, roteiros, programações horárias/diárias, 

tarifas de transporte e taxas de estacionamento, localização de estacionamento, etc. 

 

3.2 Atendimento ao Público 

O atendimento ao público deverá ser provido através da disponibilização à população de canais de 

comunicação gratuitos, através de meios, como: telefone, internet, aplicativos de smartphone, caixa de 

sugestões ou atendimento pessoal em postos de atendimento ou na Garagem da Concessionária. 

Neste sentido, o SAP deverá assegurar o direito do usuário ao registro de reclamações, elogios, sugestões e à 

solicitação de informações para o uso do STPC do Município de São Lourenço. 

As formas de acesso do cidadão a este serviço deverão ser permanentemente divulgadas nos veículos e nas 

estações terminais, em locais de concentração de usuários de transporte coletivo, sempre com visibilidade. 
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O atendimento aos usuários via telefone, deverá ser no mínimo de 2ª à 6ª feira, das 08h00 às 18h00, devendo 

a concessionária, após este período, manter sistema de informação eletrônico, orientando os usuários quanto 

ao horário de atendimento do serviço via telefone gratuito. 

O SAP deverá operar mediante um sistema informatizado para registro de todos os dados originários dos 

contatos estabelecidos pelos usuários. Além das atividades correntes de atendimento ao usuário, fará parte 

das atividades do SAP, a serem realizadas pela Concessionária: 

a) Avaliação das sugestões e reclamações, visando a: 

1. Melhoria dos serviços prestados; 

2. Correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos serviços; 

3. Prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis; 

4. Proteção dos direitos dos usuários. 

b) Preparação de estatísticas periódicas sobre os contatos estabelecidos, classificados por tipo de 

contato, tipo de reclamação ou sugestão, linha, e outros critérios a serem definidos em conjunto com 

o Poder Concedente; 

c) Envio de arquivos relativos às reclamações para o Poder Concedente de forma periódica e permanente 

e, também, quando solicitado. 

Os clientes do sistema de transporte coletivo gozam dos seguintes direitos básicos: 

1. A informação; 

2. A qualidade na prestação do serviço; 

3. Controle adequado do serviço; 

4. Controle adequado do serviço. 

 

3.3 Procedimentos de atendimento através do SAP 

Na implantação dos canais de atendimento ao público através de linha gratuita deverão ser observados os 

procedimentos dados a seguir: 

3.3.1 Prestação de Informações 

O atendente deverá utilizar todos os elementos que possam auxiliar na resposta ao usuário, especialmente 

tabelas de horários, descrição dos trajetos das linhas e mapas, os quais, se possível deverão ser 

disponibilizados em meio eletrônico, mediante os recursos do portal da Internet. 

3.3.2 Reclamações 

A reclamação é uma manifestação de insatisfação do usuário em relação aos serviços prestados. Portanto, o 

atendente deverá verificar se o reclamante possui todos os elementos mínimos e necessários para o registro 

da reclamação e resolução dos problemas, tais como: 

a) Número da linha; 

b) Número do prefixo do veículo; 

c) Local da ocorrência; 
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d) Data e hora da ocorrência; 

e) Descrição da ocorrência; 

f) Dados pessoais do reclamante (nome, endereço, e-mail, telefone); 

g) Outros esclarecimentos pertinentes. 

Todas as reclamações deverão ser posteriormente analisadas, sendo obrigatório o envio de resposta por 

telefonema, correio ou e-mail, contendo as providências adotadas em razão da sua reclamação. 

Mensalmente, o Poder Concedente deverá receber um relatório, em arquivo digital, contendo um quadro 

sumário com a identificação das reclamações realizadas pelos usuários no período e as providências adotadas 

pela Concessionária. 

3.3.3 Sugestões 

A sugestão é uma ideia, contribuição ou parecer para melhoria dos serviços, que devem ser analisados tanto 

pelo Poder Concedente, como pela Concessionária. 

As sugestões recebidas deverão ser respondidas aos usuários, mediante o envio de resposta por telefonema, 

correio ou e-mail, em formato padrão, dando ciência da recepção da sugestão e que a mesma estará sendo 

avaliada para modificações futuras do serviço, bem como agradecendo a manifestação. 

Mensalmente, o Poder Concedente deverá receber um relatório, em arquivo digital, contendo um quadro com 

a identificação das sugestões realizadas pelos usuários no período. 

3.3.4 Elogios 

Os elogios ao serviço prestado serão recepcionados e registrados pelo SAP e remetidos ao Poder Concedente. 

 

3.4 Diretrizes para informações pela Internet 

O Portal na Internet e o aplicativos de smartphone deverão oferecer aos usuários, no mínimo as seguintes 

facilidades: 

a) Consulta do trajeto das linhas mediante descrição das vias e mapas; 

b) Consulta da tabela de horários por linha e, se possível consulta de horários estimados em pontos 

intermediários no percurso; 

c) Divulgação de informações e orientações em geral sobre a aquisição de meios eletrônicos de 

passagem do Sistema de Bilhetagem Eletrônica; 

d) Divulgação de notícias relevantes dos Serviços de Transporte Público Coletivo do Município de São 

Lourenço, como mudanças de linhas e horários; 

e) Link para envio de reclamações, sugestões e elogios. 
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3.5 Procedimentos adotados 

3.5.1 Informações 

Após a identificação e análise da solicitação de informação, o atendente deverá procurar elementos que possam 

auxiliar em sua resposta, fazendo uso de todos os recursos disponíveis para o atendimento, tais como: 

a) Informações disponibilizadas no Portal do Órgão Gestor do serviço na internet (itinerário, tabela 

horária, tarifa, etc); 

b) Informações de Ocorrências Operacionais registradas na Central de Operação; 

c) Características Operacionais Autorizadas; 

d) Guias de ruas; 

e) Lista de telefones úteis; 

f) Programa de procura de CEP; 

g) Aos módulos do Sistema automatizado de controle de oferta, que possam auxiliar nas informações 

sobre a operação atual das linhas (quadro sinótico, identificação da linha em mapas, etc). 

h) O registro de uma informação deverá obedecer ao seguinte fluxo: 

1. Registro: Durante a prestação da informação solicitada, processa-se o registro no Sistema de 

Controle, indicando dados específicos do atendimento (item, subitem, início, fim e número do 

atendimento de forma automática) visando a geração dos relatórios estatísticos; 

2. Efetuar o fechamento estatístico do dia quanto aos atendimentos registrados (conforme 

parâmetros do item anterior) com o objetivo de emitir relatório Gerencial; 

3. Relatório Mensal: Os dados coletados diariamente servirão como base para a emissão do 

Relatório Mensal. 

3.5.2 Reclamações 

A reclamação é uma manifestação de insatisfação do cliente em relação aos serviços prestados. 

Verificar se o cliente possui todos os elementos mínimos e necessários para o registro e apuração conforme o 

assunto da reclamação. 

a) Nome da empresa; 

b) Prefixo ou placas do veículo; 

c) Local e data da ocorrência; 

d) Linha, sentido e horário da ocorrência; 

e) O atendente deverá descrever todas as informações necessárias sobre a ocorrência de forma clara e 

sucinta; 

f) Registrar os dados pessoais e de correspondência do cliente. As reclamações deverão obedecer ao 

seguinte fluxo: 

1. Registrar no sistema de controle; indicando dados específicos do atendimento (item, subitem, 

início, fim e número do atendimento de forma automática) visando a geração dos relatórios 

estatísticos. Ao final do registro, informar ao cliente o protocolo e/ou número do registro; 
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2. Encaminhar a reclamação para a área competente para apuração e demais providências; 

3. Registrar no Banco de Dados do sistema as providências adotadas; 

4. Resposta ao cliente, contendo as providências adotadas em razão da sua reclamação; 

5. Efetuar o fechamento estatístico do dia quanto aos atendimentos registrados (conforme 

parâmetros do item 1) com o objetivo de emitir relatório Gerencial; 

6. Relatório Mensal: Os dados coletados diariamente servirão como base para a emissão do 

Relatório Mensal. 

3.5.3 Sugestões 

Sugestão é uma ideia, contribuição ou parecer do cliente em relação às alterações, para melhoria dos serviços, 

que podem ser realizadas pela Concessionária, pelo Órgão Gestor do serviço ou pelas empresas contratadas 

ou prestadoras de serviços (terceiras). As sugestões deverão obedecer ao seguinte fluxo: 

1. Registrar no sistema de controle; indicando dados específicos do atendimento (item, subitem, início, 

fim e número do atendimento de forma automática) visando a geração dos relatórios estatísticos. Ao 

final do registro, informar ao cliente o protocolo e/ou número do registro; 

2. Encaminhar a sugestão para a área competente para apuração e demais providências; 

3. Registrar no Banco de Dados do sistema as providências adotadas; 

4. Resposta ao cliente, contendo análise e providências adotadas em razão da sugestão; 

5. Efetuar o fechamento estatístico do dia quanto aos atendimentos registrados (conforme parâmetros 

do item 1) com o objetivo de emitir relatório Gerencial. 

6. Relatório Mensal: Os dados coletados diariamente servirão como base para a emissão do Relatório Mensal. 

3.5.4 Elogio 

Elogio é a manifestação do cliente, em razão do grau de satisfação pelos serviços prestados. 

1. Os elogios recebidos deverão ser registrados no sistema de controle da Concessionária indicando 

dados específicos do atendimento (item, subitem, início, fim e número do atendimento de forma 

automática) visando a geração dos relatórios estatísticos. 

2. Ao final do registro, informar ao cliente o protocolo e/ou número do registro 

3. Encaminhar o elogio para a área competente para conhecimento e adoção de medidas que julgarem 

necessárias (divulgação, por exemplo). 

4. Resposta ao cliente com informações sobre medidas adotadas 

5. Efetuar o fechamento estatístico do dia quanto aos atendimentos registrados (conforme parâmetros 

de registro) com o objetivo de emitir relatório Gerencial. 

6. Relatório Mensal: Os dados coletados diariamente servirão como base para a emissão do Relatório 

Mensal. 
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3.6 Forma de Implantação 

O prazo de implantação para o SAP deverá observar os seguintes marcos: 

I. Em até 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do contrato: 

a) Apresentar ao Poder Concedente, num prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do 

contrato, as especificações que serão adotadas para a implantação do Serviço de Atendimento ao 

Passageiro, visando à orientação do usuário para a sua utilização, bem como a recepção de 

reclamações e sugestões, considerando as diretrizes dadas neste anexo. 

b) O Poder Concedente terá um prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a entrega das especificações 

para analisar o projeto, podendo recusá-lo caso sejam identificadas soluções modifiquem, em muito, 

as funcionalidades do sistema. 

II. Em até 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura do contrato: 

a) A Concessionária deverá iniciar a implantação do serviço de informações sobre o funcionamento do 

Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço, por meio de diversas mídias, 

considerando as diretrizes dadas neste anexo. 

b) A Concessionária deverá disponibilizar o Serviço de Atendimento em escritório comercial em 

localização central na sede do Município de São Lourenço, equipado e em condições de atendimento 

ao usuário; 

c) A Concessionária deverá disponibilizar caixa de sugestões e formulário próprio para avaliação dos 

serviços nos locais destinados a prestação dos serviços e de intenso fluxo de passageiros, em até 30 

dias contados a partir do início de operação dos serviços. 

III. Até o primeiro dia de operação do novo sistema;  

Caberá Concessionária a disponibilização de portal (website) e aplicativo de smartphone em até 90 (noventa) 

dias a contar da assinatura do contrato, conforme especificações dadas neste anexo e do Projeto aprovado 

pelo Poder Concedente. 

 

  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 262 

4 SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL (SCO) 

Entende-se por Sistema de Controle Operacional (SCO), o sistema de informações capaz de fornecer dados e 

auxiliar na complexa tarefa de gerenciar a rede de ônibus, permitir o conhecimento permanente, de forma 

contínua ou discreta, da localização de cada veículo e o controle efetivo da frota em uso pela Concessionária, 

identificando motivos de atrasos, adiantamentos ou falhas por meio de recursos de comunicação online e em 

tempo real, assim como possibilitar a atuação imediata para a solução dos problemas que interfiram na 

operação regular do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, além de armazenar dados históricos 

da operação diária para análises ‘off-line’ do comportamento da frota durante a operação, possibilitando a 

comparação da programação nas Ordens de Serviços Operacionais com a operação efetivamente realizada. 

O sistema deverá prever interface com a Central de Controle Operacional, que controla a frota em operação, 

as linhas, os itinerários e tabelas horárias e demais características relacionadas na OSO (Ordem de Serviço 

Operacional) emitida pelo Órgão Gestor do serviço, de modo a permitir que as alterações sejam 

automaticamente atualizadas no sistema. 

Todos os veículos da frota deverão fazer parte do sistema, inclusive os veículos reservas da concessionária. 

O sistema deve atender os requisitos de segurança, ser imune a fraudes e com precisão na captura e registro 

das informações. 

As informações relativas à totalidade da operação diária dos veículos devem estar disponíveis para consulta  

A estrutura básica do SCO consiste em um sistema de controle e armazenamento dos dados, de sistemas de 

comunicação para coleta e transmissão dos dados e de sistemas de localização de veículo. 

 

4.1 Atribuições do Sistema de Controle Operacional 

4.1.1 Processamento e Monitoramento 

O Sistema de Controle Operacional deverá: 

k) Processar as informações, adotando os procedimentos em vigor no Órgão Gestor do serviço, 

especialmente os descritos no Anexo II.9 Diretrizes para Encaminhamento de Informações; 

l) Manter interface com órgãos públicos, na busca de soluções conjuntas, pertinentes às ocorrências 

operacionais; 

m) Manter controle efetivo da distribuição da frota, registro de acidentes, incidentes, paralisações, 

adotando medidas operacionais voltadas à continuidade da operação; 

n) Manter registro das ocorrências operacionais, incluindo seus motivos, consequências e providências 

adotadas; 

o) Permitir o conhecimento permanente, de forma contínua ou discreta, da localização de cada veículo e 

o controle efetivo da frota em uso pela Concessionária (via rastreador / GPS), identificando motivos de 

atrasos, adiantamentos ou falhas por meio de recursos de comunicação online e em tempo real;  
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p) Possibilitar a atuação imediata para a solução dos problemas que interfiram na operação regular do 

serviço de transporte coletivo urbano de passageiros; 

q) Contabilizar os acidentes, atrasos, cancelamentos e quaisquer outras ocorrências operacionais que 

possam interferir na operação das linhas, a fim de possibilitar estudos para suprir as deficiências; 

r) Armazenar dados históricos da operação diária para análises ‘off-line’ do comportamento da frota 

durante a operação, possibilitando a comparação da programação nas Ordens de Serviços 

Operacionais com a operação efetivamente realizada. 

s) Subsidiar o SAP – Sistema de Atendimento ao Passageiro no relacionamento com os Clientes, visando 

tratar uma possível reclamação, transformando-a em informação ao usuário; 

t) Assegurar sistemas de transmissão de dados entre os diferentes elementos do sistema de forma a 

garantir confiabilidade dos dados, segurança e rapidez nas operações (ônibus, central e paradas), 

tanto para a concessionária quanto para o órgão gestor - Suporte na Troca de Dados. 

 

4.1.2 Geração de Relatórios 

O sistema deverá permitir a geração parametrizável de relatórios estatísticos e gerenciais solicitados pelo 

Órgão Gestor do serviço, dentre eles: 

• Horários das partidas programadas e realizadas, indicando se as mesmas ocorreram no horário 

programado, adiantadas ou atrasadas; 

• Velocidade do veículo por linha e faixa horária; 

• Linhas e veículos em circulação; 

• Partidas atrasadas e canceladas, descrevendo os motivos; 

• Estatísticas dos veículos que se envolveram em acidentes;  

• Estatísticas das falhas registradas por veículo e por linha; 

• Quantidade de viagens, a frota alocada em cada linha e o cumprimento dos horários de partida e 

chegada; 

• Registros das Partidas e Chegadas em Pontos de Controle; 

• Controle do cumprimento de viagens, com análise de atrasos, adiantamento e descumprimento da 

programação por pontos de partida e chegada e por pontos de controle; 

• Informação de horário de passagem do veículo por determinados pontos da linha; 

• Informação de previsão de passagem do veículo por determinado ponto da linha; 

• Informação de quilometragem percorrida em linha; Informação do tempo gasto entre os pontos da 

linha; 

• Informação da velocidade média e máxima gasta entre os pontos da linha e do total da viagem; 

• Relação dos veículos em operação, por linha, tecnologia (tipo de veículo), equipamentos ou 

características especiais (Elevadores, porta esquerda, etc); 

• Rotinas de exportação de dados, oriundos de consultas parametrizáveis ou tabelas do banco de dados, 

capazes de gerar arquivos em formatos compatíveis para usos do Órgão Gestor. 
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4.2 Composição do SCO 

Na definição de projeto do SCO deverá ser levado em consideração, de acordo com a necessidade e o uso dos 

seguintes elementos: 

a) Receptores embarcados ou na via (hodômetros, balizas, antenas de pavimento, sensores para 

contagem de passageiros, etc.); 

b) Microcomputadores embarcados ligados a um posto de controle de regulação (banco de dados, micro 

controladores, processadores, algoritmos de regulação, etc.); 

c) Central de controle (visualização gráfica ou em forma de tabelas da progressão dos ônibus na rede). 

4.3 Implantação do SCO 

Fica a Concessionária obrigada a, em caso de renovação do contrato de concessão: 

a) A Concessionária tem um prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da formalização da renovação 

da concessão, para apresentar para aprovação o projeto para a implantação do Sistema de Controle 

Operacional (SCO), conforme diretrizes ora estabelecidas; 

b) O Poder Concedente terá um prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega das especificações 

para analisar o projeto, podendo recusá-lo caso sejam identificadas soluções modifiquem, em muito, 

as funcionalidades do sistema. 

c) No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da formalização da renovação da 

concessão, a iniciar a operação conjunta do Sistema Controle Operacional, na forma do projeto de 

implantação aprovado e nos termos do acordo operacional firmado entre a Concedente e a 

Concessionária. 
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5 SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA (SBE) 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica compõe-se do conjunto de equipamentos embarcados e fixos, alocados 

nos veículos e nos pontos de operação do sistema, bem como daqueles que vierem a ser adquiridos com o 

objetivo de ampliação do serviço. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá ter o investimento e custeio considerados na composição da 

Proposta Financeira, sendo que todos os veículos que forem apresentados na proposta deverão dispor no 

momento da vistoria técnica a ser realizada pela Concedente, de dispositivo validador embarcado. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica e seu conjunto de equipamentos, controlará toda a relação do usuário 

com o serviço de transporte público coletivo urbano, no tocante à utilização do mesmo. 

A Bilhetagem Eletrônica é de responsabilidade integral da Concessionária e deverá estar operando 

plenamente no primeiro dia de operação da Concessionária. 

Caberá ao Poder Concedente, se necessário, o repasse de toda e qualquer informação técnica indispensável 

para a implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Caberá a Concessionária a Implantação, com a 

fiscalização do Poder Concedente, do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE, segundo as especificações 

contidas no Anexo II.7, que deverá ter seus dados coletados a cada viagem replicados de forma independente 

e originária, permitindo o acesso de forma ampla, inviolada e irrestrita pelo Órgão Gestor. 

Na implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, deverão ser disponibilizadas pela Concessionária as 

seguintes facilidades: 

a) Implantação de uma loja e serviço via web para a comercialização de créditos, emissão e recarga de 

cartões; 

b) Implantação de guichê para recarga de cartões no terminal; 

c) Instalação de recursos tecnológicos para controle e segurança dos créditos e identificação de usuários 

com benefício tarifário; 

d) Sistema de bloqueio do uso do cartão por solicitação de seu titular, em caso de roubo, furto, extravio 

ou perda. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica consta especificado e detalhado em caderno próprio – Anexo II.8 do 

Projeto Básico. 
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6 DA INSTALAÇÃO, DA OBRIGATORIEDADE E PRAZOS 

São obrigatórios e de responsabilidade da Concessionária a instalação dos seguintes sistemas: 

a) Sistema de Atendimento ao Passageiro (SAP); 

b) Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE); 

c) Sistema de Controle Operacional (SCO). 

A Concessionária deverá apresentar ao Órgão Gestor antes da instalação de qualquer um dos sistemas 

obrigatórios relacionados, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contendo: 

a) Especificação do sistema a ser adotado, com informações detalhadas sobre os equipamentos, 

estrutura física e localização, modo de instalação e operação; 

b) Rotinas de operação do sistema; 

c) Programação / cronograma de implantação. 

A instalação dos equipamentos deve ser de fácil entendimento e em local que não venha a dificultar qualquer 

atuação e/ou manutenção, quando necessária. 

Os prazos para a entrada em operação dos sistemas obrigatórios juntamente com a Central de Controle 

Operacional, estão assim estabelecidos: 

a) Sistema de Atendimento ao Passageiro (SAP) – Primeiro dia de operação do novo sistema; 

b) Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) – Primeiro dia de operação do novo sistema; 

c) Sistema de Controle Operacional (SCO) – 180 dias a partir da data da formalização da renovação da 

concessão. 

7 DO ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS SISTEMAS PELA 
CONCEDENTE 

O Órgão Gestor do serviço deverá acompanhar todas as fases de implantação dos sistemas obrigatórios e da 

Central de Controle Operacional, desde o início do projeto até a aceitação final, emitindo relatórios e 

cronogramas atualizados periodicamente e que deverão ser submetidos à apreciação das autoridades 

competentes. 

Em caso de não conformidade com as especificações deste anexo, os trabalhos poderão ser interrompidos, 

sem prejuízo das penalidades previstas no Edital e legislação vigente, aplicadas à concessionária. 

Após aprovação do projeto executivo pelo Órgão Gestor do serviço, a concessionária estará sujeita às 

penalidades pelas infrações relacionadas no Contrato de Concessão. 
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8  DOS DESEMBOLSOS FINANCEIROS DO SISTEMA 

Todos os gastos referentes a implantação e operação dos sistemas obrigatórios relacionados, assim como da 

Central de Controle Operacional e da vigilância e monitoramento de frota, dentre eles investimentos, custos 

operacionais, testes, manutenção, entre outros, correrão por conta da Concessionária, que deverá orçar e 

prever o montante dos investimentos, assim como o custeio dos serviços correlacionados em seu Plano de 

Negócios (Proposta Financeira). 
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CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II.8 - ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA – SBE 

1 SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 

A automação do processo da cobrança tarifária no Serviço de Transporte Público Coletivo (STPC) do Município 

de São Lourenço, tem grande importância para a otimização da operação.  

O sistema oferece mais agilidade na cobrança das passagens, reduzindo o tempo gasto no embarque uma vez 

que reduz a transação monetária e aumenta a segurança para os usuários e tripulação, pelo fato da diminuição 

significativa do manuseio dinheiro no interior dos veículos.  

Ressalta-se, ainda, a aplicação do sistema na integração tarifária, em que o portador de um cartão inteligente 

poderá utilizar mais de um ônibus ou diferentes modos, do STPC, pagando uma única tarifa, desde que o faça 

dentro de um prazo preestabelecido, facilitando o transporte e barateando o custo das viagens. 

1.1 Conceitos 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica é um conjunto de software e hardware que gerencia créditos de viagem a 

serem utilizados pelos usuários no transporte coletivo. 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica enquadra-se no conceito de Sistemas Automatizados de Arrecadação 

Tarifária - SAAT, são soluções de eletrônica, tecnologia da informação e comunicação aplicadas ao Serviço de 

Transporte Público Coletivo, para a melhoria da segurança, mobilidade e produtividade. 

As principais funções dos sistemas automatizados de arrecadação tarifária são: 

a) Melhorar o conhecimento quantitativo da demanda efetiva (manifesta), coletando dados sobre os 

pontos e horários de provisões; 

b) Promover melhoria no ajuste oferta x demanda, em função do melhor conhecimento do 

carregamento (demanda), coletando dados entre os pontos de partida e chegada das viagens; 

c) Permitir melhor alocação da oferta, através do melhor conhecimento da demanda; 

d) Permitir um controle mais eficaz dos passes e evitar as fraudes; 

e) Adequar as políticas tarifárias, podendo modular os preços conforme, horário, dia e perfil do usuário 

(ex.: escolares, vale transporte, usuários frequentes, eventos); 

f) Criar uma estrutura de transportes que permita um sistema de tarifa multimodal e multisserviço. 

1.1.1 Benefícios ao município com a implantação do SBE 

Os principais benefícios oferecidos com a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica são: 

a) Redução de custos; 

b) Redução da evasão de receita; 
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c) Controle de gratuidades; 

d) Controle de beneficiários; 

e) Controle do vale transporte; 

f) Controle de todos os demais usuários, pagantes ou não; 

g) Eliminação de vales e passes do mercado paralelo; 

h) Facilidade de acesso aos usuários com menor tempo de embarque; 

i) Geração de estatísticas operacionais; 

j) Melhores condições de trabalho aos operadores do sistema; 

k) Eliminação do constrangimento de beneficiários e gratuidades pelo transporte na parte frontal do 

veículo ou embarque pela porta traseira; 

l) Possibilidade de integração das linhas do Serviço de Transporte Público Coletivo no modelo 

operacional proposto, através da utilização de cartão que permita a transferência do usuário entre 

linhas, sem complemento de nova tarifa; 

m) Permitir a recarga de crédito a bordo, trazendo comodidade e conforto ao usuário; 

n) Permitir a geração e o controle de créditos no sistema; 

o) Permitir a auditoria de cartões, créditos e operação; 

p) Permitir programas de fidelização de usuários; 

q) Permitir a restituição de créditos no caso de perda ou roubo do cartão para usuários cadastrados; 

r) Permitir a coleta de informações dos veículos e catracas em campo; 

s) Possibilitar flexibilidade da estrutura tarifária (tais como anéis tarifários, ou tarifa temporal); 

t) Proporcionar maior segurança, pela venda antecipada dos cartões, com a consequente redução de 

valores monetários embarcados; 

u) Modernizar a gestão do sistema de arrecadação, com o aperfeiçoamento do controle gerencial. 

A informação gerada por este sistema auxilia na tomada de decisões e respostas mais rápidas do setor perante 

a infinidade de dificuldades encontradas, afinal no mundo altamente competitivo a informação torna-se o 

maior patrimônio econômico da empresa e este sistema transforma-se numa poderosa ferramenta para se 

implementar políticas que visem o fortalecimento do setor de transporte coletivo. 

1.1.2 Condições Gerais 

Utilização de cartões inteligentes (smart card contactless) recarregáveis como meios de pagamento, e 

equipamentos eletrônicos embarcados nos veículos para validação dos créditos de viagem. 

Ao lado das catracas deverão ser instalados os validadores, que realizarão a leitura e verificação da existência 

de crédito de viagem gravado no cartão e, posteriormente, irão liberar a roleta. 

Cada operação da validação de um crédito de viagem ou da liberação da roleta deverá ser armazenada no 

validador e, ao final da operação do veículo, estes dados deverão ser coletados automaticamente através de 

transmissão para um computador na garagem da empresa concessionária e para um computador no Órgão 
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Gestor, que deverá receber os dados coletados a cada viagem replicados de forma independente e originária, 

permitindo o acesso de forma ampla, inviolada e irrestrita. 

Os dados deverão ser transmitidos diretamente ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica caso os validadores 

estejam equipados com sistema de telefonia celular. 

O validador também deverá armazenar no próprio cartão do cobrador, um resumo de sua jornada de trabalho, 

o qual deverá ser descarregado na garagem com a emissão de um comprovante que será entregue na 

arrecadação desta, possibilitando desta forma que o cobrador faça o seu acerto de contas sem a necessidade 

de retorno do ônibus à garagem. 

Na garagem, os dados de todos os veículos que nela operam deverão ser agrupados e transmitidos 

diariamente para a Central de Armazenamento e Processamento de Dados onde serão realizadas as operações 

de autenticação dos créditos, atualização de contas corrente e consolidação dos dados. 

Todos os softwares e programas aplicativos deverão ser desenvolvidos de forma parametrizável, permitindo 

ao Órgão Gestor definições de parâmetros operacionais do sistema e alteração dos mesmos sem a 

necessidade de interveniência do fornecedor de tecnologia. 

1.2 Premissas Básicas para o Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica visa permitir o pagamento da tarifa e o controle de acesso do passageiro 

por meio de cartão inteligente sem contato, facilitando o controle de isenções, de vale transporte e de 

conexões, devendo servir de apoio ao cálculo tarifário. 

O licitante deverá propor e implantar um sistema automatizado de controle da oferta e demanda - bilhetagem 

eletrônica, contemplando no mínimo as seguintes premissas básicas: 

a) Possibilitar a integração de todo o Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São 

Lourenço, através da utilização de cartão inteligente que permita a transferência ou o transbordo 

entre linhas de ônibus, com ou sem contemplação de nova tarifa; 

b) Propiciar o controle numérico dos passageiros para que todos os usuários, classificados por categoria, 

sejam contabilizados pelos validadores instalados nos ônibus e terminais; 

c) Aferir o cumprimento das determinações de operação do serviço; 

d) Permitir uma coleta de dados que subsidie o planejamento do sistema de transporte coletivo e a 

programação dos serviços. 

1.3 Especificações 

1.3.1 Processos Envolvidos 

Os processos existentes no sistema de Bilhetagem Eletrônica devem ter suas rotinas conhecidas pelos agentes 

envolvidos e estar compatibilizados com a operação dos equipamentos que serão implantados. Os processos a 

serem implementados com a automatização são, basicamente, os seguintes: 

a) Emissão de créditos; b) Cadastramento de usuários; 
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c) Distribuição dos créditos; 

d) Comercialização; 

e) Validação; 

f) Transmissão; 

g) Controle e, 

h) Gerenciamento. 

1.3.2 Da composição do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica é composto de: 

a) Validadores: leitores eletrônicos de cartões inteligentes, que estarão embarcados nos ônibus e 

disponíveis nos terminais de ônibus, para efetuar o controle de passageiros, controle da utilização 

adequada de cartões, controle de caixa do ônibus e dos terminais, além outros serviços agregados. 

b) Cartões inteligentes: 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. 

c) Sistemas de Comunicação nos Ônibus e Garagens: é um sistema baseado em rede local sem fio, 

para comunicação e transferência de informações entre os ônibus e os computadores das 

garagens. Esse sistema possibilita que os ônibus ao entrarem na área de cobertura da rede local, 

transfiram as informações contidas nos validadores e recebam as informações do sistema de 

garagem, sem a necessidade de posicionamento especial, agilizando todo o processo. 

d) Sistema de Garagem e Tesouraria: é um conjunto de equipamentos, software e aplicativos, com 

dois objetivos, ser um sistema ponte para envio de informações entre os ônibus e o sistema Central 

de Controle, além de efetuar o controle e gestão das prestações de contas dos motoristas nas 

estações terminais ou em locais próprios para este fim. 

e) 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 para as Empresas, após o devido processamento e atualização, além de 

efetuar a gestão de cadastro de usuários, emissão e controle dos cartões de gratuidades, emissão, 

controle e venda dos cartões de estudantes e comum, emissão e controle dos cartões técnicos e 

másters de geração de créditos. Esse sistema, também é responsável pelo controle e gestão dos 

postos de venda e cadastro. 

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

possa ser feito o cadastramento dos mesmos para a emissão dos cartões. 

g) Ponto de Venda: equipamento e software onde os passageiros irão comprar, recarregar ou 

consultar saldo dos cartões, para utilização no transporte coletivo. 

1.3.3 Das modalidades de cartão eletrônico a serem utilizadas no sistema 

Para fins de classificação as modalidades a serem empregadas no Município de São Lourenço classificam-se em: 
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1. Do Cartão Cidadão; 

2. Do Cartão Vale Transporte; 

3. Do Cartão Gratuidade; 

O Poder Concedente poderá autorizar a emissão de outras modalidades de passagens antecipadas, 

mediante o uso de cartão eletrônico, desde que não impliquem em benefício tarifário. 

Os beneficiários de gratuidades serão identificados através de cartão eletrônico contendo fotografia 

digitalizada, os dados cadastrais e a norma legal assecuratória do direito. 

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 far-se-á pessoalmente junto à Concessionária, o 

qual será regulamentada através de Norma Complementar a ser expedida pelo Poder Concedente. 

A liberação da catraca de acesso ao veículo será procedida automaticamente, mediante validação do cartão 

eletrônico. 

A Concessionária deverá comunicar ao usuário de gratuidade, com 30 (trinta) dias de antecedência, sobre a 

data de vencimento do cartão eletrônico. 

Os cartões eletrônicos expedidos aos Agentes de Fiscalização da Concedente serão válidos por prazo 

indeterminado. 

Aplicar-se-á ao beneficiário de gratuidade, no que couber, o disposto em Lei Federal e o que vier a ser 

incluído através de Ato do Poder Executivo Municipal. 

Além das modalidades de cartões acima deverá haver a possibilidade de realizar a venda embarcada pelo 

motorista, com tarifa diferenciada onde o validador registra todas as transações. 

1.3.3.1 Do Cartão Cidadão 

Cartão Cidadão é direcionado aos moradores do Município de São Lourenço que necessitem utilizar o 

Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço, é a uma das modalidades de venda 

de passagem antecipada mediante o pagamento de tarifa comum e prévio cadastramento do usuário no 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica. 

Os créditos 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. 
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1.3.3.2 Do Cartão 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. 

O empregador efetuará o 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 serão fornecidos em comodato ao empregador. 

Os dados relativos à utilização de créditos do empregado no cartão eletrônico só poderão ser fornecidos 

pela Empresa Concessionária a terceiros, mediante autorização expressa do titular, exceto a consulta de 

saldos, desde que previamente autorizada pelo empregador. 

Nenhum cartão eletrônico poderá conter número de créditos superior a 400 (quatrocentas) vezes a tarifa 

do Sistema. 

Os créditos estarão disponíveis imediatamente após a liberação nos locais de vendas que são os 

terminais/estações ou na central de vendas das Empresas Concessionarias. 

1.3.3.3 Do Cartão Gratuidade 

Esta modalidade de cartão do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço é para 

os isentos de pagamento da tarifa de ônibus regular convencional aos seguintes usuários: 

i) deficientes físicos e intelectuais; 

ii) acompanhante de deficientes comprovadamente dependentes; 

iii) Idosos; 

Os usuários deverão ser individualmente reconhecidos, habilitados e cadastrados como clientela potencial 

do serviço. 

O cadastramento será efetuado pela empresa Concessionária do Serviço de Transporte Público Coletivo, 

que deverá fornecer, gratuitamente, carteira especial de identificação, a ser apresentada pelo usuário ao 

entrar no ônibus. A isenção do pagamento da tarifa será definitiva ou temporária, dependendo de 

avaliação médica. 

O cadastramento deverá ser solicitado por instituições ou organizações reconhecidas junto a Prefeitura 

Municipal de São Lourenço, dedicadas à promoção de pessoas com mobilidade reduzida, que terão por 

atribuição avaliar as pessoas portadoras de deficiência para fins de isenção de pagamento de tarifas do 

transporte coletivo urbano de responsabilidade do Município. 
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O pedido de cadastramento deverá ser instruído com exame médico realizado por instituição pública, com 

a descrição do quadro clínico e diagnóstico comprovando a deficiência, documento de identidade, 

comprovante de renda familiar, comprovante de residência e 02 (duas) fotos. 

A empresa Concessionária do Transporte Coletivo deverá manter registro próprio para Pessoas Portadoras 

de Deficiência, instruídos com laudos e pareceres, para posterior reavaliação e eventual auditoria, e emitir 

a Carteira de Identificação própria, no prazo de 15 (quinze) dias. 

No caso de isenção temporária, o solicitante deverá ser reavaliado no prazo de 12 (doze) meses, contados 

da expedição do laudo médico. O cadastramento do acompanhante somente ser efetuado quando for 

diagnosticado a sua necessidade. 

Poderá ser atribuído um número máximo de viagens a ser realizado, de acordo com a categoria e/ou 

especificidades de cada grupo de gratuidades. 

1.3.4 Da aplicação e divulgação do cartão eletrônico 

Em termos de divulgação, o plano de aplicação e divulgação deverá promover, no mínimo, o seguinte: 

1.3.4.1 Usuário em Geral 

Motivá-lo a trocar seu meio de pagamento atual (dinheiro) para um meio mais seguro e moderno 

(eletrônico) e estimulá-lo a manter a forma de pagamento via bilhetagem eletrônica. 

1.3.4.2 Empresas (VT - Vale Transporte Eletrônico) 

Demonstrar ao empresário e aos empregados que o VT (vale transporte) Eletrônico beneficia a todos com a 

facilidade de pagamento, utilização, carga de créditos, segurança, redução de custos, entre tantos outros 

benefícios. 

Além de palestras, deverão ser produzidas e divulgadas peças publicitárias para utilização nos ônibus do 

sistema (banner interno e busdoor) ou de outra forma que venham a atingir o público usuário do 

transporte coletivo da cidade. 

1.3.4.3 Operadores do Transporte Coletivo 

Demonstrar aos motoristas, fiscais, administradores, supervisores, pessoal de apoio operacional, dentre 

outros. os benefícios da utilização da tecnologia nas operações diárias, facilitando o trabalho da classe e 

enfatizar que a implantação deste sistema não representa risco a seus empregos. 

1.3.4.4 Idosos 

Tem por finalidade demonstrar que embora tenha o direito ao acesso ao sistema de transporte local 

apenas com a cédula de identidade garantido pelo estatuto do idoso, terá diversos benefícios através do 

cartão. 
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1.3.4.5 Outras gratuidades 

Demonstrar aos usuários que têm direto às gratuidades no Serviço de Transporte Público Coletivo por via 

de Lei ou Decretos Municipais que, mesmo tendo o direito assegurado, tem que seguir estritamente o que 

diz aquela Lei ou Decreto a fim de não onerar o Sistema e como consequência, o custo da passagem. 

1.3.5 Da operação e comercialização de créditos para uso do serviço licitado 

A Concessionária deverá desempenhar a atividade de arrecadação e nos ônibus do sistema, bem como a 

comercialização de todos e quaisquer bilhetes de passagens e créditos eletrônicos para uso no transporte 

coletivo de São Lourenço, mediante controle e fiscalização do Poder Concedente. 

Para realizar a venda de créditos eletrônicos, a Concessionária deverá implantar central de vendas na área 

central do município e disponibilizar aos usuários, pontos de vendas de bilhetes de passagens e créditos 

eletrônicos de transporte, conforme a necessidade de cobertura que seja demandada para o adequado 

atendimento dos usuários. 

A Concessionária deverá, após a implantação do sistema, manter e disponibilizar, para o imediato controle 

e fiscalização do Poder Concedente, informações atualizadas sobre: 

a) Créditos eletrônicos gerados no sistema para fins de comercialização; 

b) Créditos eletrônicos de transporte comercializados para uso no sistema; 

c) Créditos eletrônicos já utilizados pelos usuários nos validadores localizados nos ônibus e terminais; 

d) Receita em dinheiro arrecadada nos ônibus do sistema; 

e) Usuários detentores de gratuidades e/ou descontos tarifários existentes no sistema, bem como das 

viagens realizadas pelos mesmos; 

f) Usuários detentores de cartão existentes do sistema. 

Compete exclusivamente a Concessionária gerar, comercializar, disponibilizar e recarregar, na forma do 

presente edital, todas as modalidades de créditos eletrônicos de transporte para uso no serviço licitado, a 

partir da data de início da operação. 

1.3.6 Instalações físicas 

As seguintes instalações deverão ser consideradas: 

• Sistema Central de Armazenamento e Processamento de Dados; 

• Sistema de Geração de Créditos; 

• Sistema Central de Distribuição dos Créditos; 

• Postos de Comercialização; 

• Sistema de Gerenciamento nas Garagens.  
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2 REQUISITOS MÍNIMOS 

2.1 Validadores eletrônicos 

Os validadores eletrônicos deverão ser instalados em todos os pontos do sistema onde existam cobradores 

de tarifa responsáveis por uma catraca de passagem de pessoas. Estes validadores deverão ser interligados 

à catraca. Em caso de falha ou simples troca para manutenção, os validadores deverão possuir uma 

conexão elétrica e mecânica com engates rápidos que possibilitem uma troca instantânea, até mesmo com 

os veículos em operação. 

Os validadores deverão conter dispositivos para leitura e gravação das informações nos cartões sem 

contato. O validador deverá emitir mensagem ao usuário a respeito da ação implementada, em mostrador 

alfanumérico de alta resolução e fácil visualização, além de sinal digital (bips). 

Os validadores deverão ter capacidade de armazenar na memória e processar, as seguintes informações: 

• Dados dos cartões que efetuaram operações de passagem e tentativas sem sucesso de passagem 

pela catraca, com o respectivo motivo (lista restritiva, sem crédito ou restrição de uso, etc); 

• Intervenções realizadas no validador; 

• Falhas do validador; 

• Troca de linha; 

• Situação de quebra do veículo; 

• Viagens realizadas, distâncias percorridas por viagem e os respectivos sentidos; 

• Tipo de dia de operação; 

• Número de cadastro do veículo onde o validador está instalado; 

• Código de posição do validador obtido do Cartão dos Operadores do Sistema, indicando em que 

linha o validador está operando; 

• Banco de dados contendo o código da linha ou terminal da última validação, suas respectivas, data e 

horário, e o grupo tarifário de cada validação efetuada, bem como o valor cobrado nesta validação; 

• Número de passagens recebidas pelo cobrador em moeda corrente, inclusive frações de tarifa nos 

casos de integração; 

• Valor da tarifa; 

• Lista de interdições de cartões; 

Lista de integrações permitidas; 

• Número de usuários que passaram pela roleta, com classificação dos respectivos pagamentos: em 

dinheiro e com cartão de usuário. 

• Data e hora das validações de Cartão de Motorista para início e final de expediente; 

• Data e hora das validações de Cartão de Cobrador para início e final de expediente; 
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• Data e hora das validações de cartão de fiscal do Órgão Gestor; 

• Data e hora das validações de Cartão de Cobrador para abertura (abertura/início operação no 

validador) e encerramento (fechamento do serviço no validador) de viagem. 

Os equipamentos validadores possuirão os seguintes recursos: 

• Memória para armazenamento de dados suficiente para atender todas as características do 

sistema especificado; 

• Interfaces eletroeletrônicas com demais equipamentos e sensores do veículo, tais como, 

odômetro, portas, frenagem, aceleração, e etc; 

• Mostrador alfanumérico para envio de mensagem, de alta resolução e fácil visualização mesmo 

com a incidência direta da luz solar, conforme normas ISO; 

• Leitora de cartões sem contato; 

• Dispositivos para a recepção e transmissão de informações para o microcomputador da garagem, 

através de equipamentos de radiofrequência ou tecnologia superior; 

• Interface para o sistema de coleta remota, em caso de contingência, através e coletores portáteis; 

• Capacidade de memória para armazenamento de “lista de indisponibilidade” e “lista para carga ou 

recarga à bordo” de vales transporte de todos os funcionários de empresas cadastradas. 

• Deverão ter capacidade para transmitir mensagens individuais, através de seu display alfanumérico 

em função das condições observadas via parametrização, tais como: saldo de créditos, expiração da 

validade de cartões de gratuidades, outros. 

Os validadores deverão dispor de memória com capacidade para armazenamento dos dados 

correspondentes até 7 dias de operação. Esta memória deverá ser protegida por dispositivos de segurança 

a fim de garantir a integridade dos dados. 

2.2 Cartões 

Os cartões inteligentes recarregáveis deverão ser utilizados como meio de pagamento das viagens 

previamente adquiridas, sendo a comunicação entre o cartão e o dispositivo de leitura feita através de 

radiofrequência sem contato físico. 

O cartão deverá possuir capacidade de armazenamento suficiente, no mínimo, para o desempenho das 

seguintes funções operacionais e de segurança: 

• Gravação de Fábrica: 

o Número individual de emissão do cartão; 

o Códigos de segurança. 

• Gravação nos Postos de Venda e Cadastro 

o Tipo de usuário; 

o Restrição de uso (horários, dias, linhas e tempo de integração); 
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o Validade do cartão; 

o Descontos se houver. 

o Valor de créditos disponível; 

o Código do crédito e do posto de venda. 

• Gravação a cada validação 

o Quantidade disponível para consumo; 

o Código da linha ou estação da última e da atual validação, com as respectivas datas e horários; 

o Grupo tarifário da última e da atual validação; 

o Número de viagens realizadas no dia para usuários com restrição; 

o Evento de referência para determinação da data de validade do cartão (data de fabricação, 

data da primeira utilização); 

o Tempo de neutralização (tempo mínimo entre duas validações consecutivas); 

o Permissão e tempo máximo para integração; 

o Programação de operação junto ao validador. 

Além disso, o sistema deverá possibilitar através dos cartões: 

• a integração entre as linhas, grupos de linhas ou áreas do sistema de transporte, com ou sem 

cobrança de tarifa ou complemento tarifário adicional, sendo que a informação do tempo 

disponível para essa integração deverá ser parametrizada, de forma que possa ser alterada; 

• permitir diferenciação para grupos específicos de tarifas ou usuários; 

• possibilitar a cobrança de tarifas diferenciadas e descontos por faixas horárias e dias da semana; 

• a restrição de uso em determinadas linhas, horários, dias ou meses para todos os cartões que 

possuam benefício no pagamento. 

• serem individualmente numerados, inclusive com numeração serial externa, possibilitando o controle 

da conta corrente de créditos eletrônicos de cada um e a operacionalização de listas de interdição. 

• atender, integralmente, às normas ISO, sendo de material resistente e adequado; 

• possibilitar a personalização com fotografia ou não, contendo nome, categoria da gratuidade, 

identidade do portador, CPF, filiação e outros de forma a facilitar o bloqueio do mesmo, no caso de 

perda ou extravio; 

• possibilitar identificação específica para cada tipo de cartão através do uso de cores, fotografias, 

logomarcas e outras tecnologias aplicáveis; 

• a tecnologia a ser adotada deverá dispor de mecanismos garantindo a segurança operacional e 

integridade das informações registradas nos cartões, como também a garantia contra fraudes e 

cópias não autorizadas dos mesmos; 

• todos os cartões deverão poder receber recarga, sem, contudo desprezar os créditos existentes; 

• no caso de cartões constantes na lista restritiva, deverá possibilitar o resgate dos créditos ainda 

existentes contabilizando-os no novo cartão do usuário de direito. 
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2.3 Postos de Venda e Cadastro 

O gerenciamento da rede de comercialização e habilitação de cartões e de venda de créditos e arrecadação 

de valores será de responsabilidade da concessionária conforme estabelecido, para isto, deverá manter 

uma estrutura de postos de venda e atendimento. 

Os postos de vendas e cadastro deverão operar on-line com o Sistema Central de Processamento. Os 

programas aplicativos que operam nestes postos poderão operar também off-line em relação ao Sistema 

Central de processamento, em caso de interrupção na comunicação de dados que ligam os postos especiais 

ao referido sistema central. Nestes postos deverão estar disponíveis as seguintes funções e operações: 

• Relacionadas à comercialização: 

• Venda de créditos eletrônicos de passagens (Cartões Comuns); 

• Venda de créditos eletrônicos de vale transporte; 

• Carga em cartões; 

• Consulta do conteúdo de cartão por parte do usuário; 

• Emissão de recibo fiscal na venda de vale transporte. 

• Relacionados aos cadastros: 

• Cadastro de usuários; 

• Personalização e distribuição de cartões de usuários; 

• Consulta do conteúdo dos cartões. 

2.4 Equipamentos de Transmissão 

Os validadores deverão ser equipados com memória que possibilite o armazenamento dos dados de cada 

transação realizada e a comunicação entre o cartão e o dispositivo de leitura deverá ser feita através de 

radiofrequência, para cartões sem contato. 

Além da interface de comunicação entre a leitora e o cartão, os dados armazenados no validador deverão 

ser transmitidos para o computador de garagem e daí para o Sistema Central de Armazenamento e 

Processamento de Dados ou diretamente do validador para o sistema central em caso de utilização de 

comunicação via telefonia celular. 

• Os seguintes itens, no mínimo, deverão ser contemplados: 

• funcionamento da recuperação dos dados: transmissão e recepção; 

• dispositivos e processos para garantia da segurança nas transmissões: codificação de dados, 

integridade da comunicação; 

• tempo das operações de transmissão e recepção; 

• forma e local de instalação dos equipamentos de transmissão nos veículos e em pontos fixos nas 

garagens. 
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2.5 Equipamentos de Informática 

A concessionária deverá apresentar junto com o Plano de Implantação os quantitativos e especificações de 

todos os equipamentos e periféricos que forem considerados necessários (servidores, microcomputadores, 

softwares, equipamentos de coleta, roteadores, hubs, etc.) para cada ambiente (Órgão Gestor, Sistema 

Central, Postos de Vendas, Garagens, Veículos, etc.) discriminando os equipamentos e softwares de 

terceiros e próprios. 
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3 PROJETO EXECUTIVO 

A licitante deverá se comprometer a entregar um Projeto Executivo para efeito de balizar todo o sistema, 

onde deverá constar o que será oferecido ao usuário, contendo todas as descrições funcionais dos 

equipamentos e do sistema. 

Este documento deverá ser aprovado pelo Poder Concedente, sendo parte integrante do Projeto do 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica e servindo como referência das funcionalidades a serem entregues. 

No ato da assinatura do contrato a licitante vencedora do certame deverá indicar um administrador para o 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica, o qual deverá responsabilizar-se pela implantação. Sua tarefa, além de 

gerenciar a rede e o banco de dados, será supervisionar o sistema, e tomar conhecimento de todas as 

decisões técnicas e operacionais, de maneira a garantir a perfeita adequação do software aos modos 

operantes do sistema de transporte. 

O Projeto Executivo a ser apresentado pelo licitante vencedor deverá levar em consideração os seguintes 

tópicos: 

1) Conhecimento do Problema: uma breve exposição das tecnologias e sistemas de bilhetagem eletrônica 

existentes no País, analisando onde cada um está em operação e justificando a sua escolha; 

2) Arquitetura do Sistema: elaborar um diagrama de funcionamento do sistema a ser implantado com 

descrição detalhada de cada etapa do processo; 

3) Etapas a serem abordadas / detalhadas: 

a) Implantação de equipamentos embarcados; 

b) Implantação de equipamentos de coleta e transmissão de dados nas garagens; 

c) Implantação do Sistema Central de Armazenamento e Processamento de Dados; 

d) Implantação da infraestrutura, sistemas e soluções na Órgão Gestor para permitir a gestão do 
sistema de bilhetagem e do sistema de transporte coletivo municipal; 

e) Implantação de rede de comunicação; 

f) Implantação dos postos de venda; 

g) Implantação da infraestrutura que permitirá a expedição inicial dos cartões para as diversas 
categorias de usuários; 

4) Tipo de Cartão: o cartão a ser utilizado deverá ser do tipo inteligente sem contato, padronizado pela ISO, 

formato ID - (85,6 x 54,0 mm), sendo resistente e adequado a um prazo mínimo de utilização de 02 anos; 

5) Validadores: devem possuir plataforma de arquitetura adequada à leitura de cartões inteligentes, sem 

contato, fabricados por diferentes fornecedores, permitindo a integração temporal com ou sem 

complementação tarifária e ter memória suficiente para atender a recarga a bordo; 

6) Central da Garagem: solução para coleta de dados dos validadores para a central de garagem via WLAN 

ou GSM, rede sem fio; 
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7) Estratégias de Implantação: deverá possui descrição das estratégias de implantação do sistema, 

contemplando todas as categorias de usuários existentes (usuários comuns, usuários de vale transporte, 

estudantes, gratuitos, etc.) e também as estratégias de implantação dos equipamentos embarcados; 

8) Descrição do funcionamento explicando o seguinte: 

a) Sistema operante na garagem; 

b) Sistema operante no interior dos veículos; 

c) Funcionamento nas estações e/ou pontos de controle; 

d) Gravação no cartão inteligente; 

e) Recarga a bordo; 

f) Gravação no validador; 

g) Descarga das informações do validador; 

h) Características físicas e funcionais dos cartões inteligentes; 

i) Características físicas e funcionais das roletas eletromecânicas; 

9) Logística de distribuição de cartões inteligentes: descrição da logística e dos canais de distribuição e 

comercialização de cartões inteligentes para todos os tipos de usuários e, em especial, daqueles 

destinados ao uso como vale-transporte e estudantes; 

10) Cronograma de implantação demonstrando todas as atividades, com prazo máximo limite até a data de 

início das operações das linhas do sistema. 
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4 IMPLANTAÇÃO 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica a ser implantado no Serviço de Transporte Público Coletivo, objeto 

deste edital, deverá permitir a interoperabilidade com outros sistemas, especialmente no que se refere aos 

veículos que circulam e atendem ao município de São Lourenço, e, deverá seguir as especificações 

dispostas neste anexo. 

A Bilhetagem Eletrônica é de responsabilidade integral da Concessionária e deverá estar operando 

plenamente no primeiro dia de operação da Concessionária, já com a possibilidade de integração 

tarifária para os usuários. 

A concessionária deverá apresentar no Plano de Transição o cronograma de mudança dos sistemas de 

bilhetagem eletrônica e a estratégia para substituição dos cartões e utilização dos créditos remanescentes, 

conforme apresentado no item 2.5 do Anexo II.0 – Projeto Básico. Ressalta-se que a Concessionária deverá 

garantir que seja respeitada uma validade mínima de 60 (sessenta) dias para utilização dos créditos 

adquiridos antes da nova concessão. Os créditos não utilizados neste prazo de 90 dias, perderão o seu 

valor. 

Caberá a Entidade Gestora, se necessário, o repasse de toda e qualquer informação técnica indispensável 

para a implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.  

O Órgão Gestor, após aprovação do Projeto Executivo apresentado pela concessionária, emitirá 

regulamento operacional do Sistema de Bilhetagem Municipal que contemplará, além do detalhamento 

tecnológico apresentado no Projeto Executivo, os procedimentos operacionais envolvidos. 
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II. 9 DIRETRIZES PARA ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

1 APRESENTAÇÃO 

Este anexo tem o propósito de apresentar o conjunto de informações que deverão ser fornecidas pela 

empresa concessionária ao Órgão Gestor, relativas aos dados de operação, de consumo de materiais, do 

quadro de pessoal, das demonstrações contábeis/gerenciais e outras constantes na legislação ou em 

procedimentos da concessão, exaradas pelo Órgão Competente. 

O universo de informações a ser enviado pela futura Concessionária, tal como estipulado neste anexo, será 

mantido até a implantação dos Sistemas Automatizados de Controle da Operação previstos no Edital e seus 

anexos. 

Visando o aprimoramento das atividades de gerenciamento, poderão ocorrer alterações e ajustes, tanto na 

forma de envio quanto no conteúdo dos dados enviados ao Órgão Gestor, por ocasião da implantação do 

novo sistema de controle ou quando se fizer necessário, até o término da Concessão. 

2 FORMA DE ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

As informações aqui previstas deverão ser encaminhadas ao Órgão Gestor do serviço por meio de arquivos 

digitais padronizados. 

A padronização dos arquivos será definida de comum acordo entre o Órgão Gestor do serviço e a 

Concessionária, assim como a forma de envio e disponibilização. Quando houver solicitação de fotocópias 

de comprovantes, as mesmas deverão ser encaminhadas para o órgão gestor do serviço, por meio de 

correspondência. 

As alterações promovidas no procedimento referente ao conteúdo (inclusão ou exclusão de informações) e 

a forma de envio, ao longo da vigência contratual, terão suas instruções atualizadas de comum acordo 

entre Poder Concedente e Concessionária. 
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3 INFORMAÇÕES QUE A CONCESSIONÁRIA DEVE ENVIAR AO 
ÓRGÃO GESTOR DO SERVIÇO 

As informações previstas neste Anexo serão prestadas a partir do primeiro dia de operação realizada pela 

Concessionária, ainda que a operação não esteja completamente implantada. 

3.1 Diariamente 

A Concessionária deverá enviar ao Órgão Gestor do Serviço as informações operacionais segmentadas por 

linha, sentido de deslocamento (ida, volta, circular), tipo de veículo e por tipo de serviço, em até 10 (dez) 

horas após o encerramento da operação diária, abrangendo: 

• Viagens Realizadas; 

• Passageiros Transportados por Modalidade de Pagamento, seção tarifária e integrações; 

• Quilometragem total percorrida (Operacional + Ociosa); 

• Ocorrências Operacionais, incluindo os seus motivos. Em casos de relevância, a informação deverá 

ser passada imediatamente conforme Lei Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

Ressalta-se que, como definido no item 1.1.2 do Anexo II.8 do Projeto Básico, os dados de cada operação 

da validação de um crédito de viagem ou da liberação da roleta deverá ser armazenada no validador e, ao 

final da operação do veículo, estes dados deverão ser coletados automaticamente através de transmissão 

para um computador na garagem da empresa concessionária e para um computador no Órgão Gestor, que 

deverá receber os dados coletados a cada viagem replicados de forma independente e originária, 

permitindo o acesso de forma ampla, inviolada e irrestrita. 

Desta forma, com o sistema funcionando perfeitamente, os dados de viagens realizadas, passageiros 

transportados e quilometragem total percorrida serão obtidas em tempo real pelo Órgão Gestor, não 

sendo necessário o repasse diário destas informações. 

3.2 Mensalmente 

A Concessionária deverá enviar ao Órgão Gestor do Serviço, até o último dia do mês subsequente, as 

seguintes informações relativas ao mês em questão: 

3.2.1 Consumo de Materiais 

• Combustíveis  

• Lubrificantes  

• Rodagem 

• Peças e Acessórios. 

3.2.2 Recolhimento de impostos e contribuições 

Fotocópias dos comprovantes do recolhimento de: 
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• INSS 

• FGTS 

• COFINS  

• PIS 

• Imposto de Renda retido na fonte. 

A Concessionária deverá enviar ao Órgão Gestor do serviço, até o último dia do mês subsequente, as 

seguintes informações relativas ao mês em questão: 

3.2.3 Evolução do Quadro de Pessoal e Salários. 

Informar os quantitativos físicos e financeiros do quadro de pessoal, por área funcional (Operação, 

Manutenção e Administração) e por cargo. 

3.2.3.1 Quantitativos Financeiros: 

• Valor total de salários pagos; 

• Valor total das horas extras; 

• Valor total de adicional noturno; 

• Valor total dos adicionais de condições de trabalho; 

• Valor total dos encargos sociais; 

• Valor total dos benefícios (parte da Concessionária). 

3.2.3.2 Quantitativos Físicos por cargo: 

• Número de funcionários ativos; 

• Quantidade de horas trabalhadas, segregadas em normais, extras e noturnas. 

3.2.4 Balancete Mensal,  

• até o 1º dia do 2º mês subsequente, elaborado de acordo com os preceitos da Lei 6.404/76. 

3.3 Anualmente 

A Concessionária deverá enviar ao Órgão Gestor do serviço, até o 120º (centésimo vigésimo) dia após o 

encerramento do exercício social da empresa: 

• Demonstrações econômico-financeiras, conforme instruções contidas no Manual técnico de 

padronização de arquivos; 

• Demonstrações relativas ao balanço social, conforme instruções contidas no Manual técnico de 

padronização de arquivos Fotocópias autenticadas: 

i. Balanço Patrimonial Anual; 

ii. Demonstração do Resultado; 
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iii. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

iv. Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos; 

v. Notas explicativas às Demonstrações Financeiras; 

vi. Parecer dos Auditores Independentes. 

3.4 Ocasionalmente 

Visando adequar a oferta de viagens às variações de demanda para uma determinada linha ou grupo de 

linhas específicas, a Concessionária deverá apresentar ao Órgão Gestor do serviço, sempre que solicitado, 

dados referentes a produção para dias úteis, sábados e domingos, dias estes determinados pelo Órgão 

Gestor do serviço, utilizando arquivo digital padronizado. 

A Concessionária também deverá elaborar uma proposta para a programação horária e a frota prevista 

para a linha ou grupo de linhas em questão sempre que solicitado pelo Órgão Gestor do serviço. 
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II. 10 DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE 

1 OBJETIVO 

O objetivo deste anexo é estabelecer os requisitos mínimos de acessibilidade nos veículos de transporte 

coletivo urbano a fim de priorizar o atendimento às pessoas portadoras de deficiência física, os idosos, as 

gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas de crianças de colo. 

O Serviço de Transporte Público Coletivo (STPC) do Município de São Lourenço deverá ser operado com 

veículos que atendam a legislação atualizada promotora da acessibilidade, bem como suas 

regulamentações e normas técnicas correspondentes. 

Os veículos que não oferecerem as condições necessárias de atendimento às normas técnicas exigidas 

terão o tempo ditado pela legislação vigente para aprovisioná-las. 

2 LEGISLAÇÃO VIGENTE 

A legislação que regula os preceitos de acessibilidade encontra-se prevista atualmente em um conjunto de 

dispositivos federais: 

a) Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

b) Lei Nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica; 

c) Decreto Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis Nº 10.048, de 8 de 

novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e Nº 10.098, de 

19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Normas Técnicas a serem fixadas pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial, nos parâmetros do Decreto Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004: 

d) Norma ABNT NBR14022 - Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte 

coletivo de passageiros – Segunda Edição: 16/10/2006; 

e) Portaria INMETRO Nº 260, de 12 de julho de 2007, que aprova o Regulamento Técnico da 

Qualidade para Inspeção da Adequação de Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas 

para o Transporte Coletivo de Passageiros. o Resolução CONMETRO Nº 06, de 31 de setembro de 

2009, que dispõe sobre a prorrogação do prazo para adaptação e inspeção dos veículos com 

características urbanas para o transporte coletivo de passageiros aos requisitos de acessibilidade.  
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3 DA ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 
COLETIVOS 

A acessibilidade aos serviços de transporte refere-se às condições de utilização dos veículos, terminais, 

dispositivos e equipamentos do STPC do Município de São Lourenço, por pessoa portadora de deficiência 

ou com mobilidade reduzida. 

Para tornar o transporte acessível é necessária a eliminação das barreiras existentes no STPC do Município 

de São Lourenço. Essas barreiras não se encontram somente nos veículos, mas estendem-se de uma forma 

ampla envolvendo também os terminais, estações, aeroportos, portos, pontos de parada, vias principais, 

acessos e operação. 

4 DAS RESPONSABILIDADES 

Cabe à empresa concessionária e ao órgão gestor indicado pelo Poder Concedente, cada qual segundo suas 

competências, garantir a implantação das providências necessárias na operação, nos terminais, nas 

estações, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de forma a assegurar as condições de acessibilidade 

previstas na legislação. 

Cabe à empresa concessionária e ao órgão gestor indicado pelo Poder Concedente, assegurar a qualificação 

dos profissionais que trabalham nesses serviços, para que prestem atendimento prioritário às pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

5 DOS PRAZOS PARA ADEQUAÇÃO DOS VEÍCULOS 

A Concessionária deverá, durante a vigência do contrato, adequar sua frota às normas constantes na 

legislação de acessibilidade vigente (Leis Federais n.º 10.048 de 8 de novembro de 2000 e n.º 10.098 de 19 

de dezembro de 2000 e Decreto Federal n.º 5.296 de 2 de dezembro de 2004), quando da sua 

regulamentação, observando seus prazos. 

6 DA ADEQUAÇÃO DA FROTA 

A substituição dos veículos da Concessionária por veículos acessíveis poderá ser feita de forma gradativa, 

cabendo a Licitante fixar proposta para essa substituição, em cronograma a ser objeto de avaliação, nos 

termos a seguir definidos: 

a) Piso revestido com material emborrachado antiderrapante. 

b) Elevador para cadeira de rodas; 

c) Balaústres com revestimento em cores chamativas e sem cantos vivos. 

d) Letreiros eletrônicos. 

e) Local reservado e adequado para cadeira de rodas; 

f) Poltronas especiais para pessoas obesas. 
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7 ITENS DE CIRCULAÇÃO 

Deverão ser observados os itens das normas técnicas de circulação no interior do veículo, tais como: 

a) Bancos (concepção, posicionamento, apoio de braço, protetor de cabeça, dimensões gerais e de 

espaçamento); 

b) Corredor de circulação; Portas (largura e apoios); 

c) Colunas, Balaústres, Corrimãos e pega-mãos, (disposição e distribuição); Degraus (altura máxima de 

acesso, profundidade mínima); 

d) Área para cadeira de rodas (sistema de travamento e protetor de cabeça). 

8 ATENDIMENTO AOS PASSAGEIROS PREFERENCIAIS 

Os passageiros preferenciais são constituídos por: Crianças; Gestantes; Pessoas Idosas; Pessoas Obesas; 

Deficientes. 

O atendimento aos passageiros preferenciais deverá ser realizado nas seguintes condições: 

a) O Concessionário deverá desenvolver e aplicar Programa de Capacitação e Treinamento com 

periodicidade mínima anual para todos os empregados e colaboradores que atuam em contato 

com o público; 

b) Concessionária e Concedente deverão promover a veiculação de campanhas de esclarecimento à 

sociedade sobre os direitos dos passageiros preferenciais; 

c) O Concessionário deverá providenciar a identificação, na forma da lei, dos assentos destinados aos 

passageiros preferenciais. 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 294 

CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
 
 

ANEXO II. 11 – PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outubro, 2019



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG 

18.188.219/0001-21 

 

Página 295 

SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II.11 PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

1 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO 
 

Integra esta licitação o plano de desenvolvimento das linhas do transporte coletivo, o qual provê o que segue: 

• Apresentação de um Plano de Transição do Sistema Atual para o sistema definido neste Projeto 

Básico em até 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do contrato. O plano deverá ser 

aprovado pelo Órgão Gestor em até 15 (quinze) dias corridos após a entrega do Plano de Transição; 

• As linhas entrarão em operação com os horários, frequências, itinerários e demais especificações 

mínimas, expressas neste documento; 

• Os horários deverão se estender até o período noturno se houver demanda constatada nas áreas 

servidas por cada linha, a critério do Município, sempre buscando manter o equilíbrio econômico-

financeiro da atividade. 

• A partir do início das operações da nova Concessionária, tomando por base a atual estrutura de 

oferta (horários e número de viagens), ela terá o prazo de 60 (sessenta) dias para ajustar os 

itinerários e os quadros de horários ofertados ao número de viagens previsto no Projeto Básico 

deste Edital, garantindo a possibilidade de integral e contínua utilização créditos eletrônicos 

existentes nos cartões de bilhetagem do sistema atual até eventual substituição. Esta transição dos 

créditos eletrônicos deverá estar detalhada no Plano de Transição elaborado pela Concessionária; 

• A partir do início da das operações da nova Concessionária, o Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

deverá já estar implementado em todos os veículos do sistema bem como a integração tarifária 

para os usuários do sistema; 

• É obrigatória a presença de cobradores dentro dos veículos nos horários e linhas definidos pelo 

Órgão Gestor e no Projeto Básico deste Edital (Anexo II – Projeto Básico). 

• Para àquelas áreas que forem atingindo potencial de demanda que permita a ampliação das linhas, 

serão providas novas extensões do serviço, a critério do Município mantido sempre o equilíbrio 

econômico-financeiro da atividade. 

• Para àquelas áreas desvinculadas de proximidade a itinerários existentes do serviço, e que forem 

atingidos potencial de demanda que permita a sustentação de nova linha, a critério do Município, 

serão providas do respectivo novo serviço, mantido sempre o equilíbrio econômico-financeiro da 

atividade. 
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• O número de veículos para cada linha deverá ser o necessário para operar os respectivos horários e 

frequências estipuladas e que estão em vigor nesta data. 

• A idade máxima admitida para cada veículo durante a vigência do Contrato, não poderá ultrapassar 

12 (doze) anos para a classe Midiônibus e para os ônibus Básicos e a idade média máxima da frota 

não deverá ser maior que 08 (oito) anos para a frota vinculada à Concessão. Não será admitida a 

entrada de veículos no sistema com idade superiora 5 (cinco) anos. 

• Qualquer modificação ou ampliação de itinerário e alteração de horário vigorarão depois de 

aprovadas pelo município. 

• Considerando que o IPKe (índice de passageiros por quilômetro equivalente) encontre-se 

atualmente na faixa de 1,85 Pas./km a meta de crescimento da demanda manifesta para os 

próximos 15 anos será da ordem de 20,0% (vinte por cento), com melhoria dos níveis de oferta 

(frequência, regularidade e pontualidade), em detrimento do transporte individual, em atenção ao 

que estabelece a Lei Federal Nº 12.587, de 3 de Janeiro de 2012 da Mobilidade. 

• O Poder Concedente deverá promover a redução da taxa de equivalência entre a demanda 

transportada e a demanda pagante para no máximo 30% (dez por cento). 

• A meta de crescimento da demanda manifesta será revista anualmente, juntamente com a revisão 

do Plano de Mobilidade. 

• O incremento da Quilometragem Produtiva dependerá do potencial de demanda que permita a 

ampliação da oferta de serviço e ficará a princípio fixado em 2% (dois por cento); 

• Caso a demanda necessária para viabilização do equilíbrio econômico financeiro do contrato não se 

viabilize ao longo do prazo de concessão o município autorizará a prorrogação do mesmo, pelo 

prazo que for necessário para tanto; 

• A concessionária, em conjunto com o Órgão Gestor do Município, deverá promover o uso do 

Sistema de Bilhetagem Eletrônica, de modo a atingir a meta de 75% (setenta e cinco por cento) dos 

acessos ao Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de São 

Lourenço sejam realizados por este meio. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

As políticas públicas ora estabelecidas sintetizam os principais objetivos norteadores do processo licitatório 

em construção, com o fim de outorgar a execução e exploração do Serviço de Transporte Público Coletivo 

Urbano de Passageiros de São Lourenço, abrangendo a mobilidade urbana, o estabelecimento de diretrizes 

técnico-operacionais e de conveniência manifestado pela população usuária e definição da política tarifária 

e de remuneração. 

2.1 Mobilidade Urbana 

O Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros no âmbito do Município de São Lourenço 

submete-se à Política Nacional de Mobilidade Urbana através dos seguintes objetivos: 

• Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

• Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

• Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à 

mobilidade; 

• Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e 

socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; 

• Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do 

aprimoramento da mobilidade urbana; 

O STPC do Município de São Lourenço deverá adequar-se em termos operacionais ao que dispuser o Plano 

de Mobilidade Urbana de São Lourenço, preservado o equilíbrio econômico financeiro do contrato de 

concessão. O Plano de Mobilidade deverá ser desenvolvido de conformidade com a Lei Federal Nº 12.587, 

de 03 de Janeiro de 2012, no prazo estabelecido no art. 24 §1º, da referida Lei. 

2.2 Diretrizes 

• Manter todos os serviços atualmente oferecidos;  

• Obter ganhos de escala e operacionais; 

• Ampliar a rede de atendimentos atual, mediante criação de novas linhas e horários; 

• Estimativa de demanda com base em pesquisa de campo anual; Busca permanente pela 

modicidade tarifária; 

• Utilização de taxa de retorno adequada a realidade econômico-financeira nacional; 

• Modernização e adequação da frota de ônibus por meio da especificação de veículos próprios, para 

o transporte coletivo urbano de passageiros, com condições de segurança, conforto, facilidade de 

embarque e desembarque e acessibilidade universal; 

• Promover acessibilidade a todos os veículos vinculados à frota, de conformidade com o prazo previsto 

nas Leis Federais N° 10.048/2000 e N° 10.098/2000 juntamente com o Decreto Federal n° 5.296/2004; 
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• Promover a atualização tecnológica da frota com a introdução na operação de veículos de baixa 

emissão de poluentes de conformidade com o Plano de Substituição de Frota, a ser exigido; 

• Modernização da infraestrutura, recursos e meios empregados na execução do STPC do município 

de São Lourenço, mediante: 

o Utilização de instalações adequadas para a execução das atividades operacionais, 

administrativas e de manutenção, bem como para estacionamento prolongado e a guarda 

dos veículos, nas condições que serão estabelecidas no Edital, e dotada dos equipamentos, 

infraestrutura e ferramental necessário; 

o Implantação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica visando agilizar o tempo de embarque dos 

passageiros, proporcionar maior segurança aos usuários e tripulação e modernizar o sistema; 

o Implantação de Sistema de Controle de Desempenho e Qualidade dos Serviços, visando à 

padronização da execução dos serviços por meio da exigência de adoção de metodologia 

técnica que permita avaliar a qualidade e os custos dos serviços prestados; 

o Implantar Central de Gestão Operacional e Sistema de Monitoramento de Terminais e 

Estações, suas especificações e detalhados em caderno próprio anexo ao Projeto Básico; 

o 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 com os usuários na forma de um 

Sistema de Atendimento ao Passageiro, que compreenderá serviço de balcão, telefônico, 

internet, dentre outros, de conformidade com o disposto no edital. 

• 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; 

• Execução e manutenção de programas de aprimoramento dos processos de trabalho, visando à 

qualidade do serviço de transporte prestado, mediante a implantação de Sistema de Gestão da 

Qualidade, de conformidade com o Edital; 

• Implantação do conjunto de Melhorias Operacionais Obrigatórias de modo a atender as exigências 

estabelecidas no Projeto Básico e na Legislação em vigor. 

2.3 Política de Atendimento aos Passageiros Preferenciais 

• Criação de Código de Conduta para o tratamento dos passageiros, orientando a atuação dos 

motoristas, fiscais e demais pessoal de apoio operacional; 

• Programas de Capacitação e treinamento com periodicidade mínima anual para todos os 

empregados e colaboradores que atuam em contato com o público; 

• Veiculação de campanhas de esclarecimento à sociedade sobre os direitos dos passageiros 

preferenciais; 

• Identificação, com cor, dos assentos destinados aos passageiros preferenciais. 
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2.4 Política Tarifária 

A política tarifária do Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de São 

Lourenço é orientada por diretrizes para execução dos serviços, contendo: 

• Promoção da equidade no acesso aos serviços; 

• Melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços; 

• Ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo com o plano diretor 

municipal; 

• Contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação dos serviços; 

• Simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do 

processo de revisão; 

• Modicidade da tarifa pública para o usuário; 

• Estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos Serviço 

de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de São Lourenço. 

2.5 Participação Popular 

A participação popular está assegurada por meio do Conselho Municipal de Transporte Urbano – CMTU 

deverá ser instituído por Lei Municipal, o qual consiste numa instância colegiada, de caráter consultivo e de 

deliberação coletiva, diretamente subordinada ao(à) Prefeito(a) Municipal, e têm por finalidade apresentar 

propostas para a política de transportes urbano e sobre a gestão do sistema de transportes do município 

de São Lourenço. 
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CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG 
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II.12 – ESTUDO ECONÔMICO FINANCEIRO 

1 METODOLOGIA DE CÁLCULO TARIFÁRIO 

No âmbito dos transportes urbanos, a tarifa é definida como sendo o rateio do déficit calculado do sistema 

entre os passageiros pagantes. É representada pela equação: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 =
𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
=

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Como apresentado acima, o déficit do sistema consiste no resultado da subtração do Custo Total e as 

Receitas não operacionais. Entende-se como Custo Total o custo de operação do sistema de transporte 

coletivo e este é composto por duas parcelas, a primeira referente ao Custo Variável e a segunda referente 

ao Custo Fixo, que são apropriados de forma distinta. 

O Custo Variável reflete o gasto com o consumo dos itens referentes a combustível, lubrificantes, pneus e 

peças e acessórios e é representado em R$/km e influenciado pelos tipos de veículos que compõem a frota. 

Já o Custo Fixo é relacionado às despesas mensais com pessoal, despesas administrativas, depreciação e 

remuneração do capital, sendo representado em R$/mês. Essas despesas são influenciadas pelo tipo e pela 

idade dos veículos. 

Por fim, as receitas não operacionais correspondem à compra de vales transportes ou subsídios ao sistema 

e às receitas advindas da publicidade nos veículos.  

Para a concessões anteriores a 2017, a principal referência técnica de metodologia para o cálculo da tarifa 

consistia no documento “Cálculo de Tarifas de Ônibus Urbanos: Instruções práticas atualizadas”. O Manual 

GEIPOT12, como ficou conhecido, consolidou e detalhou uma metodologia simples e de fácil utilização e foi 

adotado por grande parte dos municípios, que basearam os seus cálculos tarifários nesta metodologia 

simples e objetiva.  

No entanto, com todas as mudanças sofridas pelos sistemas de transporte nos últimos 20 anos, tornou-se 

cada vez mais necessária a atualização, aferição e calibração dos valores dos principais índices e 

parâmetros, de modo a refletir a realidade atual e qualificar as estimativas dos custos de cada sistema de 

transporte. 

 
12 BRASIL. Ministério dos Transportes. Cálculo de Tarifas de Ônibus Urbanos: Instruções práticas atualizadas. GEIPOT/EBTU, 78 
p. il, Brasília, 1996. 2 ed. 
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Portanto, diante da necessidade de atualizar e modernizar a antiga planilha GEIPOT de cálculo dos serviços 

do transporte público por ônibus, a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP)13 elaborou nova 

metodologia, a Planilha ANTP 201714 - Custos dos Serviços de Transporte Público por Ônibus.  

Este novo documento incorpora novos elementos decorrentes das grandes transformações ocorridas no 

setor e no país nos últimos 20 anos e é fruto de quatro anos de trabalho técnico, com participação da 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP), do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana – 

representantes do Poder Executivo – e da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) 

– representantes dos empresários operadores. 

O detalhamento da metodologia de cálculo, instruções básicas, bem como a planilha em formato editável 

(.xls – Excel) podem ser obtidos na internet15 e estão estruturados na utilização de valores de referência 

(mínimo, médio e máximo), estimados como representativos e pertinentes para a realidade de cada 

sistema. 

Por conta disso, o presente relatório não detalha especificadamente a metodologia de cálculo tarifário 

utilizada na modelagem da nova concessão, mas apresenta, objetivamente, as origens de cada valor 

considerado no cálculo. As planilhas são apresentadas no Anexo II. 

  

 
13 A ANTP é uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada em 1977, voltada ao setor de transporte público e do trânsito do 
Brasil e que tem por objetivo desenvolver e difundir conhecimentos visando seu contínuo aprimoramento 

14 ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos. Custos dos serviços de transporte público por ônibus: método de 
cálculo. São Paulo, 2017. 

15 Disponível no pelo seguinte endereço: <http://www.antp.org.br/planilha-tarifaria-custos-do-servico-
onibus/apresentacao.html>. 

http://www.antp.org.br/planilha-tarifaria-custos-do-servico-onibus/apresentacao.html
http://www.antp.org.br/planilha-tarifaria-custos-do-servico-onibus/apresentacao.html
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2 ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS 

No decorrer deste item são apresentados os valores de insumos, coeficientes de utilização, salários, dentre 

outros, considerados no cálculo tarifário. 

2.1 Indicadores operacionais 

Os valores de quilometragem percorrida considerada foi a obtida por meio do levantamento de campo, 

que corresponde ao somatório das quilometragens produtivas e improdutivas das linhas. Já a demanda 

transportada foi obtida por meio das informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica da atual 

Concessionária. 

No caso da idade média dos veículos foi considerada uma idade média 8 anos, uma vez que, caso a idade 

média adotada seja maior, o valor da tarifa se eleva. Desta forma, ao longo do contrato, a concessionária 

será remunerada considerando uma frota de idade média de 8 (seis) anos, mesmo que a idade média da 

frota real seja inferior a este valor. A Tabela 59 apresenta os valores considerados. 

Tabela 59: Indicadores operacionais considerados 

Indicadores Valores 

Passageiros Pagantes – tarifa cheia 75.278 

Passageiros Pagantes – tarifa com desconto de 5% 18.820 

Estudantes – meia tarifa 10.000 

Gratuidades – pessoas entre 60 e 64 anos 25.124 

Gratuidades – demais categorias 50.987 

Passageiros Equivalentes 98.157 

Quilometragem percorrida (mensal) 57.676 

IPKe 1,702 

Frota Operacional 11 

Frota Reserva 3 

Idade média exigida 8 anos 
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2.2 Valores dos insumos e salários 

A Tabela 60 apresenta os valores de insumos e salários considerados nos cálculos tarifários. 

 

Tabela 60: Valores de insumos e salários considerados 

Insumos Valor Fonte 

Óleo Diesel (litro) R$ 3,4835 Agência Nacional do Petróleo16 

Consumo médio de combustível (l/km) 0,45 Referência da Planilha ANTP 

ARLA 32 (litro) R$ 2,200 Valor de mercado – Outubro 2019 

Pneu novo R$ 1.659,00 Valor de mercado – Outubro 2019 

Recapagem R$ 550,00 Valor de mercado – Outubro 2019 

Preço do veículo novo R$ 400.000,00 Valor de mercado – Outubro 2019 

Salário do motorista R$ 1.645,35 
Convenção Coletiva de Trabalho 2018/201917 

atualizada segundo reajuste do Salário 
Mínimo de 2018/2019 

Salário do cobrador R$ 1.044,03 
Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 

atualizada segundo reajuste do Salário 
Mínimo de 2018/2019 

Benefícios (Vale Alimentação + 
Uniformes) 

R$ 163,36 
Convenção Coletiva e informações fornecidas 

pela Empresa Concessionária 

Despesas com pessoal de manutenção, 
administrativo e diretoria em relação ao 

pessoal operacional 
29,15% Referência da Planilha ANTP 

 

  

 
16 Preço médio do diesel S-10 e S-500 para grandes consumidores (Preço Distribuidora) no município de Pouso Alegre 
entre os dias 06/10/2019 a 12/10/2019 
17 Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 – Número de Registro no MTE: MG000162/20199 – Data de Registro no 
MTE: 22/01/2019 – Número da Solicitação: MR048175/2018 – Número do Processo: 46234.003226/2018-57 – Data 
do Protocolo: 11/12/2018 
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2.3 Encargos Sociais 

A Tabela 61 apresenta os encargos sociais considerados nos cálculos tarifários. 

Tabela 61: Encargos Sociais 

Encargos Sociais % 

Grupo A – Custos Previdenciários 

Previdência Social 0% - Desoneração da folha 

FGTS 8,00% 

Salário Educação 2,50% 

SEST 1,50% 

SENAT 1,00% 

INCRA 0,20% 

Seguro Acidente de Trabalho 3,00% 

SEBRAE 0,60% 

Total Grupo A 16,80% 

Grupo B - Aprovisionamentos 

Férias 8,33% 

Abono de Férias 2,78% 

Aviso Prévio Trabalhando 0,07% 

Licença Maternidade e Paternidade 0,04% 

Licença Funeral 0,01% 

Licença Casamento 0,02% 

13º salário 8,33% 

Adicional Noturno 2,24% 

Total Grupo B 21,82% 

Grupo C - Verbas Indenizatórias 

Aviso Prévio Indenizado 0,41% 

Indenização Adicional 0,16% 

Multa FGTS - Rescisão Sem Justa Causa 3,20% 

Total Grupo C 3,77% 

Total 42,39% 
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2.4 Fatores de Utilização de Motoristas e Cobradores 

A Tabela 62 apresenta os fatores de utilização de motoristas considerados nos cálculos tarifários. 

Tabela 62: Fatores de Utilização de Motoristas 

Linha Fator de Utilização de Motoristas 

Fator de Utilização de Motoristas 3,220 

Fator de Utilização de Cobradores - 

Fator de Utilização de Fiscais 0,182 

Fator de Utilização Físico de Motoristas 2,920 

Fator de Utilização Físico de Cobradores - 

Fator de Utilização Físico de Fiscais 0,182 

No Sistema Proposto, será obrigatória a presença de cobradores em todas as linhas do sistema ao longo 

dos dias úteis até as 20:00 horas e aos sábados até as 12:00 horas. Após estes horários e aos domingos não 

é obrigatória a presença de cobradores nos veículos. 

Os cálculos dos fatores de utilização dos motoristas e cobradores são apresentados no Anexo I. 

2.5 Quantitativo de pessoal de manutenção, administrativo e diretoria 

Para estimar o custo com pessoal de manutenção, administrativo e diretoria, a Planilha da ANTP utiliza um 

fator que deve ser aplicado sobre o custo com pessoal operacional. Desta forma, foi utilizado um fator de 

29,15% (conforme apresentado na Tabela 60), que se encontra dentro dos limites propostos pela 

metodologia e remunera satisfatoriamente a Concessionária em relação a este item. A Tabela 63 apresenta 

uma estimativa dos cargos e salários do pessoal de manutenção, administrativo e diretoria. É importante 

ressaltar que este é apenas um exemplo de organização de pessoal para o cálculo tarifário, cabendo à 

Concessionária definir a melhor organização de cargos e salários. 

Tabela 63: Cargos e salários do pessoal de manutenção, administrativo e diretoria 

Cargo Número de Funcionários Salário 

Auxiliares Administrativos 2  R$ 1.300,00  

Serviços Gerais 2  R$ 1.100,00  

Vigia 1  R$ 998,00  

Limpeza 2  R$ 998,00  

Departamento TI 1  R$ 2.200,00  

Estoquista 1  R$ 998,00  

Auxiliar Mecânico 1  R$ 1.100,00  

Mecânico 1  R$ 2.800,00  

Eletricista 1  R$ 2.000,00  

Lanterneiro 1  R$ 2.000,00  

Borracheiro 1  R$ 1.100,00  

Diretor 1  R$ 7.200,00  
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2.6 Investimentos e Impostos 

A Tabela 64 apresenta os valores dos investimentos realizados e dos impostos. 

Tabela 64: Investimentos e impostos 

Insumos Valor Fonte 

Custos Ambientais 

Fator de correlação entre os custos ambientais e o 
preço médio do ônibus básico novo 

0,01 Referência da Planilha ANTP 

Taxas e seguros 

Seguro obrigatório por veículo R$ 37,90 por ano Detran – MG 

Taxa de licenciamento por veículo R$ 102,41 por ano  Detran – MG 

Seguro de responsabilidade civil facultativo - - 

IPVA 1% do valor do veículo Detran – MG 

Infraestrutura 

Tempo de contrato a partir da data de realização do 
investimento 

15 anos Valor estimado pela Consultoria 

Valor do investimento em infraestrutura R$ 50.000,00 Valor estimado pela Consultoria 

Vida útil da infraestrutura 15 anos Valor estimado pela Consultoria 

Estoque equivalente do almoxarifado 2 meses Valor estimado pela Consultoria 

Taxa de Remuneração do Capital 

SELIC anual (média 24 meses) 6,275% Receita Federal18 

IPCA anual (média 24 meses) 3,650% IBGE19 

Capital investido em terrenos, edificações e equipamentos de garagem 

Custo de investimento no terreno R$ 300.000,00  

Valor investido em edificações R$ 250.000,00 Valor estimado pela Consultoria 

Vida Útil das Edificações 25 anos Referência da Planilha ANTP 

Valor Residual das Edificações 10% Referência da Planilha ANTP 

Valor investido em equipamentos de garagem R$ 100.000,00 Valor estimado pela Consultoria 

Vida Útil dos equipamentos de garagem 10 anos Referência da Planilha ANTP 

Vida residual dos equipamentos de garagem 0% Referência da Planilha ANTP 

Valor investido em equipamentos de bilhetagem e ITS R$70.000,00 Valor estimado pela Consultoria 

Vida útil dos equipamentos de bilhetagem e ITS 5 anos Referência da Planilha ANTP 

Valor residual dos equipamentos de bilhetagem e ITS 0% Referência da Planilha ANTP 

Serviços de terceiros, compartilhados e locações 

Despesas de Comercialização, serviços prestados em 
terminais/estações de transferência e centrais de 
controle da operação 

R$ 3.500,00 Valor estimado pela Consultoria 

Valor anual da locação de cada conjunto de 
equipamentos 

R$ 1.024,00 Valor estimado pela Consultoria 

 
18 http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic 
19 https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6691 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6691
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Insumos Valor Fonte 

Quantidade de conjuntos de equipamentos locados 14 Valor estimado pela Consultoria 

Taxa de remuneração do serviço 

Taxa de remuneração do serviço 3,93% Referência da Planilha ANTP 

Tributos Diretos 

ISSQN 5% Lei nº 35/2001 – Anexo VIII 

INSS 2% IN RFB nº 1812/2018 

Subsídio / Receita com Publicidade 

Receitas com Publicidade 
1% do custo total do 

sistema sem impostos 
Valor estimado pela Consultoria 

A Tabela 65 apresenta as despesas gerais por ano consideradas nos cálculos tarifários. 

Tabela 65: Despesas Gerais por ano 

Despesa Valor Fonte 

Equipamento de segurança R$ 7.200,00 Valor estimado pela Consultoria 

Material de limpeza R$ 8.400,00 Valor estimado pela Consultoria 

Material de escritório R$ 7.200,00 Valor estimado pela Consultoria 

Material de consumo de informática R$ 6.000,00 Valor estimado pela Consultoria 

Material de manutenção predial R$ 7.200,00 Valor estimado pela Consultoria 

Despesas médicas obrigatórias R$ 12.000,00  

Serviço de conservação e manutenção R$ 4.200,00  

Água e esgoto R$ 7.200,00 Valor estimado pela Consultoria 

Energia elétrica R$ 9.000,00 Valor estimado pela Consultoria 

Correios R$ 1.200,00 Valor estimado pela Consultoria 

Telefone R$ 2.400,00 Valor estimado pela Consultoria 

Internet R$ 1.800,00 Valor estimado pela Consultoria 

Treinamento de pessoal R$ 1.800,00 Valor estimado pela Consultoria 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) R$ 2.400,00 Valor estimado pela Consultoria 

Serviços terceirizados de segurança patrimonial e 
portaria 

R$ 30.000,00 Valor estimado pela Consultoria 

Serviços terceirizados na área contábil R$ 30.000,00 Valor estimado pela Consultoria 

Total de Despesas Gerais R$ 138.000,00  - 
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3 RESULTADOS ENCONTRADOS 

Neste item são apresentados os resultados encontrados para o cálculo tarifário das linhas do sistema. A 

Tabela 66 apresenta resumidamente os dados considerados para o cálculo e a Tabela 67 apresenta os 

valores financeiros projetados. 

Tabela 66: Dados operacionais 

Item Total 

Passageiros equivalentes 98.157 

Quilometragem percorrida 57.676 

IPKe 1,702 

Frota operacional 11 

Frota reserva 3 

Idade média da frota 8 

 

Tabela 67: Dados financeiros 

Item Valor 

Custo variável total  R$153.847,71  

Custo fixo total  R$161.100,24  

Remuneração pela Prestação de Serviço  R$12.377,45  

Custo total sem impostos  R$327.325,41  

Custo total com impostos  R$351.962,80  

Receita com publicidade  R$3.273,25  

Tarifa Projetada  R$3,552  

 

Com o arredondamento da tarifa, o valor máximo da tarifa da linha urbana do sistema é de R$ 3,552. De 

acordo com as disposições do Anexo II.0 – Projeto Básico, item 4.6.4 – Da definição e atualização da Tarifa 

Pública, eventuais oscilações na demanda, para mais ou para menos, serão consideradas nos processos de 

reajuste e revisão tarifária, de forma a preservar-se o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. 

A planilha de cálculo tarifário do sistema e apresentada no Anexo II deste documento.  
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4 PLANO DE RENOVAÇÃO DA FROTA 

Para a construção de um Fluxo de Caixa do Contrato de Concessão, é fundamental que se tenha um Plano 

de Renovação da Frota bem estruturado para que sejam previstos corretamente os investimentos de 

compra de veículos ao longo dos anos e as receitas advindas das vendas dos veículos usados. 

O Plano de Renovação da Frota foi construído de forma com que a idade média da frota ao longo dos 15 

(quinze) anos de concessão seja próximo de 8 (oito) anos de fabricação. Além disso, adotou-se que os 

novos veículos que entram no sistema com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação, conforme já definido 

no item 3.3.4.4 do Anexo II.0 – Projeto Básico. 

No Anexo III é apresentado o Plano de Renovação da Frota proposto para os 15 anos do Contrato de 

Concessão. 
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5 FLUXO DE CAIXA 

Após a definição da tarifa a ser praticada no início do contrato e do Plano de Renovação da Frota, foi 

elaborado o Fluxo de Caixa do Contrato e calculada a Taxa Interna de Retorno (TIR) do Contrato. 

O Fluxo de Caixa consiste em um controle financeiro onde registra-se todas as entradas e saídas de 

dinheiro da empresa ao longo de um intervalo de tempo. Como a concessão tem a duração de 15 (quinze) 

anos, o fluxo de caixa também registra as entradas e saídas de capital ano a ano ao longo dos 15 anos.  

O fluxo de caixa é importante para a previsão de sobras ou faltas de dinheiro no caixa da concessionária e 

assim a mesma poder tomar decisões sobre gastos e investimentos. 

As entradas do fluxo de caixas correspondem à Receita Operacional e à Receita Não Operacional. A receita 

operacional corresponde aos valores recebidos via pagamentos da tarifa pelos usuários e a receita não 

operacional corresponde aos valores recebidos pela venda de veículos, terrenos, edificações, 

infraestrutura, equipamentos de garagem e de bilhetagem e ITS, além da Remuneração pela Prestação de 

Serviço (RMS), subsídios (se existente) e receitas com publicidade. 

Já as saídas correspondem às deduções da receita operacional (INSS, ISSQN e outros impostos), aos custos 

operacionais (custos variáveis, custos com pessoal, despesas administrativas e outras despesas), ao 

imposto de renda e contribuição social e aos investimentos (compra de veículos, terrenos, edificações, 

equipamentos de garagem, equipamentos de bilhetagem e ITS, infraestrutura e pagamento da outorga). 

Por meio do fluxo de caixa é possível também prever qual o valor da Taxa Interna de Retorno (TIR) do 

contrato. A TIR determina o equilíbrio entre as receitas, os encargos, investimentos e riscos assumidos pela 

concessionária e é calculada como sendo a taxa de desconto que deve ter um fluxo de caixa para que seu 

Valor Presente Líquido (VPL) iguale-se a zero.  

Por sua vez, o VPL traz ao valor presente um valor futuro. Ele representa a diferença entre os recebimentos 

e os pagamentos de um projeto de investimento em valores monetários atuais. 

Desta forma, quanto maior as despesas e / ou menor as receitas, menor é o valor da TIR, demonstrando 

que as receitas no momento do cálculo estão abaixo de um parâmetro necessário para retorno. Já quanto 

menor as despesas e / ou maior as receitas, maior é o valor da TIR demonstrando que as receitas no 

momento do cálculo estão acima de um parâmetro necessário para retorno. 

A TIR pode ser utilizada para realizar uma comparação com uma taxa de juros esperada de um 

investimento, também conhecida como Taxa Mínima de Atratividade, e que deve demonstrar a viabilidade 

de um projeto.  
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A TIR é calculada segunda a seguinte fórmula: 

∑
𝐹𝐶𝑖

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0 

Onde: 

• FC = fluxos de caixa; 

• i = período de cada investimento; 

• n = período final do investimento. 

 

O Fluxo de Caixa do Projeto Básico para os 15 anos de concessão resultou em um valor de TIR igual a 

10,62%. Essa taxa funciona como forma de remuneração direta para concessionária licitante pela operação 

do serviço de transporte público municipal de São Lourenço. Essa taxa será considerada fixa até o final do 

período de concessão, sendo utilizada como base para determinar o equilíbrio econômico-financeiro da 

concessão. O valor percentual de 10,62% é o valor máximo permitido para esse edital, podendo a licitante 

livremente determinar uma taxa inferior à taxa referencial. 

Ressalta-se que a TIR máxima admitida no contrato está próximo de valores de TIR de outras concessões de 

sistemas de transporte público por ônibus.  

• Curitiba – PR (2010) = 8,95; 

• Belo Horizonte – MG (2008) = 8,95%; 

• Blumenau – SC (2016) = 9,63%; 

• São Paulo – SP (2019) = 9,85%. 

Quanto aos investimentos, são previstos os seguintes investimentos iniciais: 

• Terrenos = R$ 300.000,00; 

• Edificações = R$ 250.000,00; 

• Equipamentos de Garagem = R$ 100.000,00; 

• Equipamentos de bilhetagem e ITS = R$ 70.000,00; 

• Infraestrutura = R$ 50.000,00. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo I – Fatores de Utilização de Motoristas e Cobradores 

 

 

 

Início Fim Veículos % Veículos % Veículos %

00:00 01:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

01:00 02:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

02:00 03:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

03:00 04:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

04:00 05:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

05:00 06:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

06:00 07:00 11 100,0% 11 100,0% 8 72,7%

07:00 08:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

08:00 09:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

09:00 10:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

10:00 11:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

11:00 12:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

12:00 13:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

13:00 14:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

14:00 15:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

15:00 16:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

16:00 17:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

17:00 18:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

18:00 19:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

19:00 20:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

20:00 21:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

21:00 22:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

22:00 23:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

23:00 00:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

11 100% 11 100% 10 91%

1700,0% 1609,1% 1527,3%

(A) 17,000

(B) 7,33

(C) 2,318

(D) 0,318

(E) 2,000

(F) 2,557

14,99%

9,09%

1,86%

(G) 25,94%

(H) 0,663

(I) 3,220

3,220Fator de util ização real de Motoristas (I x Nº Cobrad. DU / Frota Operante)

Percentual de Pessoal para Cobrir Férias

Percentual de Pessoal para Cobrir Reserva

Percentual de Pessoal para Cobrir Folgas, Férias e Reserva

Pessoal para Cobrir Folgas, Férias e Reserva (F x G/100)

Fator de util ização de Motoristas (F + H)

Fator de Utilização de Motoristas

Duração Equivalente da Operação [ (Soma do % em dia útil/100) ]

Jornada Diária de Trabalho de Motoristas

Coeficiente de Util ização em Horas Normais (A/B)

Horas Extras [(C-2) se positivo, se negativo, adotar zero]

Horas Normais (C – D)

Coeficiente de Util ização (E+(Dx1,5)*(1+(52/(365-52))))

Percentual de Pessoal para Cobrir Folgas

Faixa Horária Dia Úteis Sábado Domingo

Frota Operante
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Início Fim Veículos % Veículos % Veículos %

00:00 01:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

01:00 02:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

02:00 03:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

03:00 04:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

04:00 05:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

05:00 06:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

06:00 07:00 11 100,0% 11 100,0% 8 72,7%

07:00 08:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

08:00 09:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

09:00 10:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

10:00 11:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

11:00 12:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

12:00 13:00 11 100,0% 11 100,0% 10 90,9%

13:00 14:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

14:00 15:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

15:00 16:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

16:00 17:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

17:00 18:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

18:00 19:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

19:00 20:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

20:00 21:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

21:00 22:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

22:00 23:00 11 100,0% 10 90,9% 10 90,9%

23:00 00:00 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

11 100% 11 100% 10 91%

1700,0% 0 1609,1% 0 1527,3%

(A) 17,000

(B) 7,33

(C) 2,318

(D) 0,000

(E) 2,318

(F) 2,318

0 14,99%

0 9,09%

0 1,86%

(G) 25,94%

(H) 0,601

(I) 2,920

2,920Fator de util ização real de Motoristas (I x Nº Cobrad. DU / Frota Operante)

Percentual de Pessoal para Cobrir Férias

Percentual de Pessoal para Cobrir Reserva

Percentual de Pessoal para Cobrir Folgas, Férias e Reserva

Pessoal para Cobrir Folgas, Férias e Reserva (F x G/100)

Fator de util ização de Motoristas (F + H)

Fator de Utilização Físico de Motoristas
Faixa Horária Dia Úteis Sábado Domingo

Percentual de Pessoal para Cobrir Folgas

Coeficiente de Util ização (E+(Dx1,5)*(1+(52/(365-52))))

Frota Operante

Duração Equivalente da Operação [ (Soma do % em dia útil/100) ]

Jornada Diária de Trabalho de Motoristas

Coeficiente de Util ização em Horas Normais (A/B)

Horas Extras [(C-2) se positivo, se negativo, adotar zero]

Horas Normais (C – D)
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6.2 Anexo II – Planilha Tarifária 
  



1.1.1. Passageiros Transportados por mês (PT)

Entrada de dados

Comum 75.278 Entrada de dados com valor de referência

Vale-Transporte - Desconto 5% 18.820 Resultado

Estudante - 50% 10.000

Gratuidade 51.685

Gratuidade - Idosos 60-64 25.469

Passageiros Transportados (PT) 181.252

1.1.2. Passageiros Equivalentes (PE)

1.1.2.a Tarifa Pública Vigente (TPU)

TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 7 TP 8 TP 9 TP 10

3,40 3,23 1,70 0,00 0,00

1.1.2.b Deseja informar dados de modo (marcar X):

(ir para o item 1.1.2.c)

x (ir para o item 1.1.2.d)

1.1.2.c. Passageiros pagantes por tarifa pública (Anexo I)

TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 7 TP 8 TP 9 TP 10

[m] 1

[m] 2

[m] 3

[m] 4

[m] 5

[m] 6

[m] 7

[m] 8

[m] 9

[m] 10

[m] 11

[m] 12

Detalhado:

1.1 Passageiros

Legenda

Tarifas públicas "i" vigentes (TPi ) (em R$)

Passageiros Pagantes por mês [m] e Tarifa Pública [TP]i (passageiros/mês)

M
ê

s 
[m

]i

Média mensal consolidada:



1.1.2.d. Média mensal de Passageiros pagantes por tarifa pública

TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 7 TP 8 TP 9 TP 10

TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10

255.946,56 60.787,31 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.f.  Receita Integrada (RI) refere-se aos recursos ($) especificamente arrecadados nas viagens com integração. Essa informação é usada apenas na análise de risco (aba A.XV. Detalhado)

Receita da Integração

Receita média mensal por tarifa pública (em R$)

Média mensal de 

passageiros pagantes
75.278                             18.820            10.000            

1.1.2.e.  Receita média mensal por tarifa pública (RT)

51.685            25.469            



1.2.a. 12

Entrada de dados

1.2.b. Deseja informar dados de modo (marcar X): Entrada de dados com valor de referência

x (ir para o item 1.2.c) Resultado
(ir para o item 1.2.d)

1.2.c. Quilometragem programada média mensal do sistema (consolidada):
km

1.2.d. Quilometragem programanda por linha (detalhada)[Anexo II]:

Sábados
Domingos / 

Feriados
Dias úteis Sábados

Domingos / 

Feriados
Dias úteis Sábados

Domingos / 

Feriados
Dias úteis Sábados

Domingos / 

Feriados
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Consolidado mensal:

Detalhado:

Extensão programada:

1.2 Quilometragem Programada (KP)

ID Linha (nº)

Quant. viagens prog. p/ linhas de ônibus "l " em um 

tipo de dia de operação "k " (KV[k]l) 

km prog. p/ linha de ônibus "l"  em um tipo de dia 

de operação "k"  (KL[k]l) 

57.676,32

km mensal improdutiva (IK)

Periodo de análise M (em meses):

Quant. de dias de operação no período de análise M (QD[K])

Dias úteis

Unidade: dias Unidade: viagens Unidade: km Unidade: km

Legenda



1.3.1. Classificação dos veículos (PT)

Capacidade PBT mínimo Comprimento total máximo

Entre 10 e 20 passageiros (exclusivamente sentados) 5t 7,4m

Mínimo de 30 passageiros (sentados e em pé) 8t 9,6m

Mínimo de 40 passageiros  (sentados e em pé) 10t 11,5m

Mínimo de 70 passageiros  (sentados e em pé) 16t 14m

Mínimo de 80 passageiros  (sentados e em pé) 16t 14m

Mínimo de 100 passageiros  (sentados e em pé) 26t 18,6m

Mínimo de 160 passageiros  (sentados e em pé) 36t 30m

1.3.2. Cálculo da Frota 

1.3.2.a  Composição da frota (tipologia do veículo)

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

14

1.3.2.b Composição da frota (classe e idade do veículo)

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8 14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ABNT NBR 15570:2009

Microônibus 

Miniônibus

Ônibus básico

Ônibus articulado

Classe do veículo
Sem ar condicionado

Ônibus biarticulado

1.3 Frota total (FT)

Microônibus

Miniônibus

Midiônibus

Ônibus básico

Microônibus

Ônibus articulado

Ônibus padron

Sem ar condicionado

Miniônibus

Midiônibus

Midiônibus

Ônibus básico

Com ar condicionado

Ônibus biarticulado

Ônibus padron

Com ar condicionado
Classe do veículo

Idade do veículo



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.3.2.c  Composição da frota (veículos de apoio)

Ônibus padron

Motocicleta

FrotaClassificação do veículo

Caminhão-oficina

Caminhão-guincho

Caminhoneta

Automóvel (básico)

Ônibus biarticulado

Ônibus articulado



1.4.1. Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK)

1.4.1.1 Tarifa pública de preponderante vigente (TPU) 3,40                         R$

1.4.1.2 Receita média mensal total do sistema (RT) 333.733,87             R$/mês

1.4.1.3 Média mensal de passageiros transportados (PT) 181.252                  passageiros/mês

1.4.1.4 Média mensal de passageiros pagantes equivalentes (PE) 98.157                     passageiros/mês

1.4.1.5 Média mensal da quilometragem programada (KP) 57.676                     km/mês

1.4.1.6 Índice de passageiro por quilômetro (IPK) 3,14                         pass./km

1.4.1.7 Índice de passageiro equivalentes por quilômetro (IPKe) 1,70                         pass./km

1.4.2. Percurso Médio Mensal (PMM)

1.4.2.1 Frota total= 14                             ônibus

1.4.2.2 Frota operante = 80% x FT 11                             ônibus

1.4.2.3 Frota funcional = 20% x FT 3                               ônibus

1.4.2.4 Percurso Médio Mensal 5.243                       km/veículo

1.4.3. Passageiros Transportados por Veículos por Dia (PVD)

1.4.3.1 Periodo de análise N (em dias) 1,00                         dias

1.4.3.2 Passageiros transportados por dia 16.477                     Pass/veículo/dia

1.4.4. Passageiros Equivalentes por Veículos (PMV)

1.4.4.1 Passageiros equivalentes por veículo 8.923                       pass/veículo/mês

1.4 Indicadores



2.1.a Consumo de Combustível Consultar a aba A.III.Combustível

2.1.a.i Deseja informar dados de modo (marcar X):

Consolidado: X (ir para o item 2.1.a.ii)

Detalhado: (ir para o item 2.1.a.iii )

2.1.a.ii Consumo σz (l/km) para cada tipo de veículo (consolidado)

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

0,450

2.1.a.iii  Quantidade de combustível utilizada por tipo de veículo (detalhado)

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

2.1.a.iv  Quantidade de quilometros percorridos por tipo de veículo (detalhado)

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

Miniônibus

Midiônibus

Ônibus básico

Ônibus padron

Ônibus articulado

Ônibus biarticulado

Classe do veículo
Sem ar condicionado Com ar condicionado

Microônibus

Microônibus

Ônibus básico

Ônibus padron

Miniônibus

Midiônibus

Classe do veículo
Sem ar condicionado Com ar condicionado

Sem ar condicionado

Microônibus

Ônibus articulado

Ônibus biarticulado

Ônibus básico

Ônibus padron

Miniônibus

Midiônibus

Classe do veículo
Com ar condicionado

Ônibus articulado

Ônibus biarticulado



2.1.a.v  Consumo σz (l/km) para cada tipo de veículo (detalhado)

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

2.1.a.vi KPz:  média mensal da quilometragem programada para cada tipo de veículo Verificar seção 1.2 do Capítulo 1 

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

57.676

2.1.a.vii  Consumo total para cada tipo de veículo

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

25.954,34 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Consumo total / mês 25.954 litros

Ônibus articulado

Ônibus biarticulado

Microônibus

Classe do veículo
Sem ar condicionado Com ar condicionado

Classe do veículo
Sem ar condicionado Com ar condicionado

Microônibus

Ônibus biarticulado

Microônibus

Ônibus padron

Miniônibus

Midiônibus

Ônibus básico

Ônibus padron

Ônibus articulado

Ônibus básico

Midiônibus

Ônibus básico

Ônibus padron

Miniônibus

Ônibus biarticulado

Classe do veículo
Sem ar condicionado Com ar condicionado

Miniônibus

Midiônibus

Ônibus articulado



2.1.b Cálculo do Valor do Veículo Básico (VEC[básico])

2.1.b.i Valor do veículo novo por classe de veículo (VEC z )

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

400.000,00

400.000,00

2.1.b.ii Valor do investimento (veículos de apoio )

2.1.b.iii Nominador para ponderação do VEC

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

0 0 0 0

0 0 0 0

5.600.000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Com ar condicionado

Ônibus articulado

Caminhoneta

Automóvel (básico)

Microônibus

Midiônibus

Com ar condicionado

Microônibus

Miniônibus

Midiônibus

Valor do veículo

Caminhão-oficina

Classificação do veículo

Classe do veículo
Sem ar condicionado

Caminhão-guincho

Sem ar condicionado

Ônibus básico

Ônibus biarticulado

Classe do veículo

Ônibus padron

Motocicleta

Miniônibus

Ônibus biarticulado

Ônibus articulado

Ônibus básico

Ônibus padron



2.1.b.iv Denominador para ponderação do VEC

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

14

2.1.b.v Valor do veículo novo por classe de veículo sem rodagem (VECz[Ø])

Sem transmissão automática Com transmissão automática Sem transmissão automática Com transmissão automática

390.046,00

390.046,00

R$ 400.000,00

R$ 400.000,00

Sem ar condicionado

Ônibus biarticulado

Midiônibus

Ônibus básico

Com ar condicionado

Microônibus

Com ar condicionado

Ônibus articulado

Sem ar condicionado

VEC[básico]

Microônibus

Classe do veículo

VEC

Ônibus padron

Ônibus padron

Miniônibus

Midiônibus

Miniônibus

Ônibus biarticulado

Ônibus articulado

Ônibus básico

Classe do veículo



² Os valores de referência para os insumos abaixo estão descritos no Capítulo 3 da publicação "Cálculo dos Custos dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano por Ônibus"

Instrução de preenchimento

3.1.

3.1.1 3,4835                 R$/litro Pesquisa de mercado

3.2.

3.2.1 0,02650               litro/km Buscar valor na aba A.IV - Lubrificantes 

3.3. ARLA 32 (ARL)

3.3.1 2,2000                 R$/litro Pesquisa de mercado

3.3.2 0,040                    adimensional Buscar valor no Anexo V

3.4. Rodagem (ROD) Verificar Anexo VI

215/75 R17,6 .............................. R$/unidade Pesquisa de mercado

275/80 R22,6 .............................. 1.659,00              R$/unidade Pesquisa de mercado

295/80 R22,6 .............................. R$/unidade Pesquisa de mercado

215/75 R17,6 .............................. R$/unidade Pesquisa de mercado

275/80 R22,6 .............................. 550,00                 R$/unidade Pesquisa de mercado

295/80 R22,6 .............................. R$/unidade Pesquisa de mercado

3.5 Custos Ambientais (CAB)

3.5.1 0,010000             adimensional Buscar valor no Anexo VIII

3.6 Veículo (VEC)

3.6.1 R$ 400.000,00 R$/veículo Buscar valor na aba 4.7.1.VEC

¹ Deve-se preencher todas as celulas abaixo. Se não houver investimentos em determinados itens ou taxas e tributos, por exemplo, preenche-se com o valor zero . Caso a 

celular não seja preenchida com alguma valor adotar-se-á os valores de referência para o respectivo item 

3.4.2 Preço da recapagem

Óleo diesel (OLD)

Lubrificantes (CLB)

Coeficiente de correlação do consumo de lubrificante relacionado 

ao consumo de óleo diesel ..........................

Preço do óleo diesel .....................................................

Preço do pneu novo3.4.1

Coeficiente de correlação do consumo do ARLA 32 relacionado ao 

preço do óleo diesel ...............................

Preço do Arla 32 ..........................................................

Fator de correlação entre os custos ambientais e o preço médio do 

ônibus básico novo ...............................

Preço médio ônibus básico novo .........................



3.7 Salários e benefícios (SAB)

3.7.1 1.645,35              R$/mês Valor praticado

3.7.2 1.044,03              R$/mês Valor praticado

3.7.3 -                        R$/mês Valor praticado

3.7.4 1.279,76              R$/mês

3.7.5 163,36                 R$/mês Valor praticado

3.7.6 163,36                 R$/mês Valor praticado

3.7.7 -                        R$/mês Valor praticado

3.7.8 163,36                 R$/mês

3.7.9 3,220                    adimensional Buscar valor no Anexo XII

3.7.10 -                        adimensional Buscar valor no Anexo XII

3.7.11 -                        adimensional Buscar valor no Anexo XII

3.7.12 Fator de utilização dos Fiscais (FUT fisc)....................... 0,182                    adimensional Buscar valor no Anexo XII

3.7.13 2,920                    adimensional Buscar valor no Anexo XII

3.7.14 -                        adimensional Buscar valor no Anexo XII

3.7.15 -                        adimensional Buscar valor no Anexo XII

3.7.16 Fator de utilização físico dos Fiscais (FUF fisc)............... 0,182                    adimensional Buscar valor no Anexo XII

3.7.17 42,39                    % Valor praticado

3.7.18 42,00                    % Buscar valor no Anexo XIII

3.8 Taxas e Seguros

3.8.1 37,90                    R$/ano Valor praticado

3.8.2 102,41                 R$/ano Valor praticado

3.8.3 46.200,00            R$/ano Valor praticado

3.8.4 R$ 14.000,00 R$/ano Valor praticado

3.9 Infraestrutura

3.9.1 15,00                    anos Valor praticado

3.9.2 50.000,00            R$ Valor praticado

3.9.3 Vida útil da infraestrutura(VUI) 15,00                    anos Valor praticado

3.9.4  Estoque equivalente do almoxarifado................................. 2,00                      meses Valor praticado

Taxa de licenciamento por veículo (VAT) ........................

Tempo de contrato a partir da data de realização do investimento 

(DUC) ......................................................

Valor do investimento em infraestrutura (VIN) .................

Salário do Fiscal (SAL fisc) .................................

Benefícios do Fiscal (BEN fisc) ...........................

Despesas  pessoal de manutenção, administrativo e diretoria em 

relação ao pessoal operacional (Θ) ..............

Encargo Social (ECS) ...................................................

Seguro de responsabilidade civil facultativo (CDR) ..........

IPVA ...........................................................................

Fator de utilização físico dos Motoristas (FUF mot ) ..........

Fator de utilização dos Cobradores (FUT cob ) ................

Fator de utilização dos Despachantes (FUT des ) .............

Fator de utilização físico dos Cobradores (FUF cob ) ........

Fator de utilização físico dos Despachantes (FUF des ) ....

Salário do Motorista (SAL mot ) .......................................

Salário do Cobrador (SAL cob ) .......................................

Salário do Despachante (SAL des ) .................................

Fator de utilização dos Motoristas (FUT mot ) ..................

Benefícios do Motorista (BEN mot ) .................................

Benefícios do Cobrador (BEN cob ) .................................

Benefícios do Despachante (BEN des ) ...........................

Seguro obrigatório por veículo (VAS ) .............................



3.10

3.10.1 Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).. 6,275                    % Pesquisa de mercado

3.10.2  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)........... 3,650                    % Pesquisa de mercado

3.10.3 4,450                    %

3.11 Capital investido em terrenos, edificações e equipamentos de garagem

3.11.1 300.000,00          R$ Valor praticado

3.11.2 250.000,00          R$ Valor praticado

3.11.3 25,00                    anos Buscar valor no Anexo IX

3.11.4 10,00                    % Buscar valor no Anexo IX

3.11.5 100.000,00          R$ Valor praticado

3.11.6 10,00                    anos Buscar valor no Anexo IX

3.11.7 -                        % Buscar valor no Anexo IX

3.11.8 Valor investido em equipamentos de bilhetagem e ITS  (CEB) 70.000,00            R$ Valor praticado

3.11.9  Vida útil dos equipamentos de bilhetagem e ITS (VUB) 5,00                      anos Buscar valor no Anexo IX

3.11.10  Valor residual dos equipamentos de bilhetagem e ITS (VRB) -                        % Buscar valor no Anexo IX

3.12 Serviços de terceiros, compartilhados e locações

3.12.1 3.500,00              R$/mês Valor praticado

3.12.2 -                        R$/veículo/ano Valor praticado

3.12.3 1.024,00              R$/ano Valor praticado

3.12.4 14,00                    unidades Valor praticado

3.12.5 -                        R$/mês Valor praticado

3.12.6 Locação de Veículo de Apoio (CLA)........... 1.400,00              R$/mês Valor praticado

Valor Residual das Edificações (VRE)

Locação de garagem (CLG) ...........................................

Vida Útil dos equipamentos de garagem (VUQ)

Vida Útil das Edificações (VUE)

Vida residual dos equipamentos de garagem (VRG)

Quantidade de conjuntos de equipamentos locados (QEQ) 

.........................................................................

Taxa de Remuneração do Capital (TRC)

Custos de investimento no terreno (CIT) .........................

Valor investido em edificações (CIE) ..............................

Valor investido em equipamentos de garagem (CIG) ........

Valor anual da locação por equipamento locado por veículo (QL) 

.................................................................

Valor anual da locação de cada conjunto de equipamentos 

(QEL)......................................................

Taxa de Remuneração do Capital (TRC)

Despesas de Comercialização, serviços prestados em 

terminais/estações de transferência e centrais de controle da 

operação (CCM) .......................................................



3.13 Taxa de remuneração do serviço (RPS) 

3.13.1 3,93                      % Buscar valor no Anexo XV

3.14 Despesas gerais (CDG)................................................................................ 138.000,00          R$/ano Buscar valor no Anexo XVI

3.15 Tributos Diretos (TRD)

3.15.1 5,00 % Valor praticado

3.15.2 0,00 % Valor praticado

3.15.3 0,00 % Valor praticado

3.15.4 0,00 % Valor praticado

3.15.5 2,00 % Valor praticado

3.15.6 0,00 % Valor praticado

3.15.7 0,00 % Valor praticado

3.15 Subsídio (SUB) / Publicidade

3.15.1 3.273,25              R$/mês Valor praticado

Taxa de ger. e adm. do sistema de transp. ou taxa de regulação do 

serviço e taxa de adm. de terminais ...........

ICMS ...........................................................................

Subsídio mensal / Publicidade para custeio da tarifa..........................................

Outros tributos .............................................................

Taxa de remuneração do serviço (RPS)  ......................

Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) ....

Programa de integração social (PIS) ..............................

Contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) 

....................................................................

INSS ...........................................................................



2.1 Custo Variável R$ 153.847,71              

2.1.1 Combustível (CMB) R$ 90.411,96                

2.1.2 Lubrificantes (CLB) R$ 5.324,26                  

2.1.3 ARLA 32 (CAR) R$ 2.283,98                  

2.1.4 Rodagem (CRD) R$ 9.160,85                  

2.1.5 Peças e Acessórios (CPA) R$ 42.000,00                

2.1.6 Custos Ambientais (CAB) R$ 4.666,67                  



2.2 R$ 161.100,24

2.2.1. R$ 3.027,78

2.2.1.1 Veículos (DVE) R$ 0,00

2.2.1.2 Edificações e equipamentos de garagem (DED) R$ 1.583,33

2.2.1.3 Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ) R$ 1.166,67

2.2.1.4 Veículos de apoio (DVA) R$ 0,00

2.2.1.5 Infraestrutura (DIN) R$ 277,78

2.2.2. R$ 4.372,13

2.2.2.1 Veículos (RVE) R$ 2.076,67

2.2.2.2 Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE) R$ 1.761,46

2.2.2.3 Almoxarifado (RAL) R$ 311,50

2.2.2.4 Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ) R$ 129,79

2.2.2.5 Veículos de apoio (RVA) R$ 0,00

2.2.2.6 Infraestrutura (RIN) R$ 92,71

2.2.3. R$ 130.925,31

2.2.3.1 Operação (DOP) R$ 92.200,92

2.2.3.2 Pessoal de manutenção, administrativo e diretoria (DMA) R$ 38.724,39

2.2.4. R$ 20.180,36

2.2.4.1 Despesas gerais (CDG) R$ 11.500,00

2.2.4.2 Seguro obrigatório e taxa de licenciamento (CDS) R$ 163,70

2.2.4.3 Seguro de responsabilidade civil facultativo (CDR) R$ 3.850,00

2.2.4.4 IPVA R$ 1.166,67

2.2.4.5 Outras despesas operacionais (CCM) R$ 3.500,00

2.2.5. R$ 1.194,67

2.2.6. R$ 0,00

2.2.7. Locação de Veículos de Apoio (CLA) R$ 1.400,00

Custo Fixo

Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ)

Locação de garagem (CLG)

Despesas administrativas (CAD)

Custos com pessoal (CPS)

Remuneração do Capital Imobilizado (CRC)

Depreciação (CDP)



2.3 R$ 12.377,45

2.3.1. R$ 153.847,71

2.3.2. R$ 161.100,24

Remuneração da prestação dos serviços (RPS)

Custo Variável

Custo Fixo



4. R$ 351.962,80

2.1 R$ 153.847,71

2.2 R$ 161.100,24

2.3 R$ 12.377,45

2.4 7%

Cálculo do custo total mensal com impostos e tributos (CT)

Custo Variável

Custo Fixo

Remuneração da prestação dos serviços (RPS)

Tributos Diretos (ITR)



4.1 R$ 1,94184

4.3.1 R$ 351.962,80

4.3.2 181.252

Custo por Passageiro Transportado

Custo total

Passageiros transportados



4.2 R$ 3,55

4.2.1 R$ 351.962,80

4.2.2 98.157,02

4.2.3 R$ 3.273,25

Tarifa Pública

Custo total

Passageiros pagantes

Subsídio / Publicidade



1. Indicadores Operacionais

1.1. Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK)

1.1.1 Tarifa pública de preponderante vigente (TPU).......................................... 3,40                      R$

1.1.2 Receita média mensal total do sistema (RT).......................................... 333.733,87          R$/mês

1.1.3 Média mensal de passageiros transportados (PT).......................................... 181.252                passageiros/mês

1.1.4 Média mensal de passageiros pagantes equivalentes (PE).......................................... 98.157                  passageiros/mês

1.1.5 Média mensal da quilometragem programada (KP).......................................... 57.676                  km/mês

1.1.6 Índice de passageiro por quilômetro (IPK).............................................. 3,14                      pass./km

1.1.7 Índice de passageiro equivalentes por quilômetro (IPKe).......................................... 1,70                      pass./km

1.2. Percurso Médio Mensal (PMM)

1.2.1 Frota total..................................................................................................................................14                          ônibus

1.2.2 Frota operante..................................................................................................................................11                          ônibus

1.2.3 Frota funcional..................................................................................................................................3                            ônibus

1.2.4 Percurso Médio Mensal..................................................................................................................................5.243                    km/veículo

1.3. Passageiros Transportados por Veículos por Dia (PVD)

1.3.1 Período de análise N (em dias)..................................................................................................................................1,00                      dias

1.3.2 Passageiros transportados por dia..................................................................................................................................16.477                  Pass/veículo/dia

1.4. Passageiros Equivalentes por Veículos (PMV)

1.4.1 Passageiros equivalentes por veículo..................................................................................................................................8.923                    pass/veículo/mês

Cálculo Tarifário - São Lourenço (MG) - Outubro 2019 
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2. Insumos

2.1. Óleo diesel (OLD)

2.1.1 3,4835                  R$/litro

2.1.2 Coeficiente de consumo de óleo diesel..................................................... 0,45000                

2.2. Lubrificantes (CLB)

2.2.1 0,02650                litro/km

2.3. ARLA 32 (ARL)

2.3.1 2,20                      R$/litro

2.3.2 0,040                    adimensional

2.4. Rodagem (ROD)

215/75 R17,6 ............................................ -                        R$/unidade

275/80 R22,6 ............................................ 1.659,00               R$/unidade

295/80 R22,6 ............................................ -                        R$/unidade

215/75 R17,6 ............................................ -                        R$/unidade

275/80 R22,6 ............................................ 550,00                  R$/unidade

295/80 R22,6 ............................................ -                        R$/unidade

2.5 Custos Ambientais (CAB)

2.5.1 0,010000             adimensional

2.6 Veículo (VEC)

2.6.1 R$ 400.000,00 R$/veículo

2.7 Salários e benefícios (SAB)

2.7.1 1.645,35               R$/mês

2.7.2 1.044,03               R$/mês

2.7.2 -                        R$/mês

2.7.4 1.279,76               R$/mês

2.7.5 163,36                  R$/mês

2.7.6 163,36                  R$/mês

2.7.7 -                        R$/mês

2.7.8 163,36                  R$/mês

2.7.9 3,220                    adimensional

2.7.10 -                        adimensional

2.7.11 -                        adimensional

2.7.12 Fator de utilização dos Fiscais (FUT fisc).....................................................................0,182                    adimensional

2.7.13 2,920                    adimensional

2.7.14 -                        adimensional

2.7.15 -                        adimensional

2.7.16 Fator de utilização físico dos Fiscais (FUF fisc).............................................................0,182                    adimensional

2.7.17 42,39                    %

2.7.18 42,00                    %

2.8 Taxas e Seguros

2.8.1 37,90                    R$/ano

2.8.2 102,41                  R$/ano

2.8.3 46.200,00            R$/ano

2.8.4 14.000,00            R$/ano

Preço do óleo diesel ...............................................................................

Coeficiente de correlação do consumo de lubrificante relacionado 

ao consumo de óleo diesel .......................................................

Preço do Arla 32 ...........................................................................................

Coeficiente de correlação do consumo do ARLA 32 relacionado ao 

preço do óleo diesel...........................................................

2.4.1 Preço do pneu novo

2.4.2 Preço da recapagem

Fator de correlação entre os custos ambientais e o preço médio do 

ônibus básico novo .................................................

Preço médio ônibus básico novo ..............................................

Salário do Motorista (SALmot) ...................................................................

Salário do Cobrador (SALcob) .....................................................................................

Salário do Despachante (SALdes) ...............................................................................

Salário do Fiscal (SAL fisc) ...............................................................................

Benefícios do Motorista (BENmot) ...............................................................................

Benefícios do Cobrador (BENcob) ...............................................................................

Benefícios do Despachante (BENdes) .........................................................................

Benefícios do Fiscal (BEN fisc) .........................................................................

Fator de utilização dos Motoristas (FUTmot) ................................................................

Fator de utilização dos Cobradores (FUTcob) ..............................................................

Fator de utilização dos Despachantes (FUTdes) ...........................................................

Fator de utilização físico dos Motoristas (FUFmot) ........................................................

Fator de utilização físico dos Cobradores (FUFcob) ......................................................

Fator de utilização físico dos Despachantes (FUFdes) ..................................................

Encargo Social (ECS) .................................................................................................

Despesas  pessoal de manutenção, administrativo e diretoria em 

relação ao pessoal operacional (Θ) .................................

Seguro obrigatório por veículo (VAS ) ...........................................................................

Taxa de licenciamento por veículo (VAT) ......................................................................

Seguro de responsabilidade civil facultativo (CDR) ........................................................

IPVA ........................................................................................................................
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2.9 Infraestrutura

2.9.1 15,00                    anos

2.9.2 50.000,00            R$

2.9.3 Vida útil da infraestrutura(VUI).............................................. 15,00                    anos

2.9.4  Estoque equivalente do almoxarifado................................. 2,00                      meses

2.10.1 Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).. 6,28                      %

2.10.2  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)........... 3,65                      %

2.10.3 4,45                      %

2.11 Capital investido em terrenos, edificações e equipamentos de garagem

2.11.1 300.000,00          R$

2.11.2 250.000,00          R$

2.11.3 25,00                    anos

2.11.4 10,00                    %

2.11.5 100.000,00          R$

2.11.6 10,00                    anos

2.11.7 -                        %

2.11.8 Valor investido em equipamentos de bilhetagem e ITS  (CEB)............................................................................................70.000,00            R$

2.11.9  Vida útil dos equipamentos de bilhetagem e ITS (VUB)..............................................5,00                      anos

2.11.10  Valor residual dos equipamentos de bilhetagem e ITS (VRB)..............................................-                        %

2.12 Serviços de terceiros, compartilhados e locações

2.12.1 3.500,00               R$/mês

2.12.2 -                        R$/veículo/ano

2.12.3 1.024,00               R$/ano

2.12.4 14,00                    unidades

2.12.5 -                        R$/mês

2.12.6 Locação de Veículo de Apoio (CLA)......................................................... 1.400,00               R$/mês

2.13 Taxa de remuneração do serviço (RPS) 

2.13.1 3,93                      %

2.14 Despesas gerais (CDG) 138.000,00          R$/ano

2.15 Tributos Diretos (TRD)

2.15.1 5,00 %

2.15.2 0,00 %

2.15.3 0,00 %

2.15.4 0,00 %

2.15.5 2,00 %

2.15.6 0,00 %

2.15.7 0,00 %

2.16 Subsídio (SUB)

2.16.1 3.273,25               R$/mês

Tempo de contrato a partir da data de realização do investimento 

(DUC) ...............................................................

Valor do investimento em infraestrutura (VIN) ...............................................................

2.10 Taxa de Remuneração do Capital (TRC)

Taxa de Remuneração do Capital (TRC)..............................................

Custos de investimento no terreno (CIT) .......................................

Valor investido em edificações (CIE) ............................................................................

Vida Útil das Edificações (VUE)..................................................

Valor Residual das Edificações (VRE)..............................................

Contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) 

...............................................................................

Valor investido em equipamentos de garagem (CIG) ......................................................

Vida Útil dos equipamentos de garagem (VUQ)..............................................

Vida residual dos equipamentos de garagem (VRG)..............................................

Despesas de Comercialização, serviços prestados em 

terminais/estações de transferência e centrais de controle da 

operação (CCM) ....................................................................

Valor anual da locação por equipamento locado por veículo (QL) 

.......................................................................................
Valor anual da locação de cada conjunto de equipamentos 

(QEL)......................................................................................

Taxa de ger. e adm. do sistema de transp. ou taxa de regulação do 

serviço e taxa de adm. de terminais ...................

INSS (devido a desoneração de folha para o segmento de 

transporte urbano lei federal 12.715/2012) ............................

ICMS ........................................................................................

Outros tributos .........................................................................

Subsídio mensal para custeio da tarifa..........................................

Quantidade de conjuntos de equipamentos locados (QEQ) ..........................................................................

Locação de garagem (CLG) .......................................................

Taxa de remuneração do serviço (RPS)....................................................................

Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) ..................................................

Programa de integração social (PIS) ............................................................................



DESCRIÇÃO VALOR MENSAL CUSTO/KM CUSTO/VEÍCULO %
CUSTOS VARIÁVEIS
Combustível (CMB )..............................................................................................................................90.411,96R$            1,57R$                      6.458,00R$              58,77%
Lubrificantes (CLB )...................................................................................................... 5.324,26R$              0,09R$                      380,30R$                  3,46%
ARLA 32 (CAR )........................................................................................................ 2.283,98R$              0,04R$                      163,14R$                  1,48%
Material de rodagem (CRD )................................................................................................................................................9.160,85R$              0,16R$                      654,35R$                  5,95%
Peças e acessórios (CPA )............................................................................... 42.000,00R$            0,73R$                      3.000,00R$              27,30%
Custos ambientais (CAB )...................................................................................... 4.666,67R$              0,08R$                      333,33R$                  3,03%

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS 153.847,71R$          2,67R$                      10.989,12R$            100%
CUSTOS FIXOS
Pessoal
Operação ............................................................................................................ 92.200,92R$            1,60R$                      6.585,78R$              57,23%
Manutenção, administrativo e diretoria (DMA )...............................................................38.724,39R$            0,67R$                      2.766,03R$              24,04%

subtotal 130.925,31R$         2,27R$                      9.351,81R$              81,27%
Administrativas
Despesas gerais (CDG ).....................................................................................................11.500,00R$            0,20R$                      821,43R$                  7,14%
DPVAT e licenciamento (CDS )..........................................................................................................................163,70R$                  0,00R$                      11,69R$                    0,10%
IPVA........................................................................................................................... 1.166,67R$              0,02R$                      83,33R$                    0,72%
Seguros (CRD ).......................................................................................................... 3.850,00R$              0,07R$                      275,00R$                  2,39%
Outras despesas operacionais (CCM ).........................................................................................3.500,00R$              0,06R$                      250,00R$                  2,17%

subtotal 20.180,36R$            0,35R$                      1.441,45R$              12,53%
Depreciação
Veículos da frota (DVE ).............................................................................................. -R$                        -R$                        -R$                        0,00%
Edificações e equipamentos de garagem (DED )..........................................................................................................1.583,33R$              0,03R$                      113,10R$                  0,98%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (DEQ ).....................................................................................1.166,67R$              0,02R$                      83,33R$                    0,72%
Veículos de apoio (DVA )..................................................................................................... -R$                        -R$                        -R$                        0,00%
Infraestrutura (DIN )......................................................................................... 277,78R$                  0,00R$                      19,84R$                    0,17%

subtotal 3.027,78R$              0,05R$                      216,27R$                 1,88%
Remuneração
Veículos da frota (RVE ).......................................................................................................2.076,67R$              0,04R$                      148,33R$                  1,29%
Terrenos, edificações e equipamentos de garagem (RTE )...............................................................................................................1.761,46R$              0,03R$                      125,82R$                  1,09%
Almoxarifado (RAL )............................................................................................. 311,50R$                  0,01R$                      22,25R$                    0,19%
Equipamentos de bilhetagem e ITS (REQ )....................................................................................129,79R$                  0,00R$                      9,27R$                      0,08%
Veículos de apoio (RVA )................................................................................................ -R$                        -R$                        -R$                        0,00%
Infraestrutura (RIN )................................................................................................ 92,71R$                    0,00R$                      6,62R$                      0,06%

subtotal 4.372,13R$              0,08R$                      312,29R$                 2,71%
Outras despesas
Locação dos equipamentos e sistemas de bilhetagem e ITS (CLQ ).............................................................1.194,67R$              0,02R$                      85,33R$                    0,74%

Locação de garagem (CLG ).......................................................................................................................-R$                        -R$                        -R$                        0,00%

Locação de veículos de Apoio (CLA )............................................................................1.400,00R$              0,02R$                      100,00R$                  0,87%

subtotal 2.594,67R$              0,04R$                      185,33R$                 1,61%
TOTAL CUSTOS FIXOS 161.100,24R$          2,79R$                      11.507,16R$            100%

TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS 314.947,95R$          5,46R$                      22.496,28R$            

REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPS) 12.377,45R$            0,21R$                      884,10R$                  

2,00%
5,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,00%

TOTAL DE TRIBUTOS 24.637,40R$            0,43R$                      1.759,81R$              

CUSTO TOTAL 351.962,80R$          6,10R$                      25.140,20R$            

57.676,32
98.157

14
11

5.243,30
1,702

3.273,25R$    
3,55R$            

3,552R$          
0,07%

TRIBUTAÇÃO

Taxa de gerenciamento...................................................................................................................................................................................................

Lei Federal nº 12.715/2012 (INSS).........................................................................................................................................................................................................................................

SOMA DAS ALÍQUOTAS DOS TRIBUTOS DIRETOS
Outros.................................................................................................................................................................................................................................

IPK equivalente.........................................................................................................................................................................................................................

Tarifa Referência.........................................................................................................................................................................................................................
Tarifa técnica (Outubro/2019).........................................................................................................................................................................................................................
Percentual de reajuste.........................................................................................................................................................................................................................

DADOS DE PRODUÇÃO

Frota operacional.........................................................................................................................................................................................................................

Produção quilométrica mensal (km)...........................................................................................................................................................................
Nº de passageiros equivalentes....................................................................................................................................................................................
Frota total.........................................................................................................................................................................................................................

Subsídio mensal / Receita com Publicidade............................................................................................................................................................................................................

QUADRO RESUMO DOS CUSTOS (R$/MÊS)

COFINS.....................................................................................................................................................................................................................................

ISSQN........................................................................................................................................................................................................................................................................
ICMS..................................................................................................................................................................................................................................

PIS....................................................................................................................................................................................................................................

Percurso médio mensal - PMM (km).........................................................................................................................................................................................................................
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6.3 Anexo III – Plano de Renovação da Frota 
  



Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 -                  -                  

6 -                  -                  

7 -                  -                  

8 14 14 685.420         -                  

9 -                  -                  

10 -                  -                  

11 -                  -                  

12 -                  -                  

Tot 14 14 685.420         -                  

8,00 anos ,00 8,00

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 2 2 800.000         -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 2 2 214.931         -                  

6 -                  -                  

7 -                  -                  

8 -                  -                  

9 14 4 10 -                  195.834         

10 -                  -                  

11 -                  -                  

12 -                  -                  

Tot 14 4 4 14 1.014.931     195.834         

7,14 anos ,00 7,14

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 2 2 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 2 2 214.931         -                  

6 2 2 -                  -                  

7 -                  -                  

8 -                  -                  

9 -                  -                  

10 10 2 8 -                  97.917           

11 -                  -                  

12 -                  -                  

Tot 14 2 2 14 214.931         97.917           

7,43 anos ,00 7,43

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 2 2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 2 2 214.931         -                  

6 2 2 -                  -                  

7 2 2 -                  -                  

8 -                  -                  

9 -                  -                  

10 -                  -                  

11 8 2 6 -                  97.917           

12 -                  -                  

Tot 14 2 2 14 214.931         97.917           

7,57 anos ,00 7,57

PLANO DE RENOVAÇÃO DA FROTA

Valores

01

Idade

Média de idade

frota ano anterior Compras Vendas frota no ano

02

Idade

Média de idade

frota no anofrota ano anterior Compras Vendas

03

Idade

Média de idade

frota ano anterior Compras Vendas

04

Idade

Média de idade

frota ano anterior Compras Vendas

Valores

Valores

Valores

frota no ano

frota no ano



PLANO DE RENOVAÇÃO DA FROTA

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 2 2 -                  -                  

4 -                  -                  

5 6 6 644.793         -                  

6 2 2 -                  -                  

7 2 2 -                  -                  

8 2 2 -                  -                  

9 -                  -                  

10 -                  -                  

11 -                  -                  

12 6 6 -                  293.752         

Tot 14 6 6 14 644.793         293.752         

5,57 anos ,00 5,57

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 2 2 -                  -                  

5 -                  -                  

6 6 6 -                  -                  

7 2 2 -                  -                  

8 2 2 -                  -                  

9 2 2 -                  -                  

10 -                  -                  

11 -                  -                  

12 -                  -                  

Tot 14 14 -                  -                  

6,57 anos ,00 6,57

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 2 2 -                  -                  

6 -                  -                  

7 6 6 -                  -                  

8 2 2 -                  -                  

9 2 2 -                  -                  

10 2 2 -                  -                  

11 -                  -                  

12 -                  -                  

Tot 14 14 -                  -                  

7,57 anos ,00 7,57

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 2 2 214.931         -                  

6 2 2 -                  -                  

7 -                  -                  

8 6 6 -                  -                  

9 2 2 -                  -                  

10 2 2 -                  -                  

11 2 2 -                  97.917           

12 -                  -                  

Tot 14 2 2 14 214.931         97.917           

7,71 anos ,00 7,71

05

Idade

Média de idade

frota ano anterior Compras Vendas

frota ano anterior Compras

07

Idade

Média de idade

frota ano anterior Compras

Vendas

08

Idade

Média de idade

06

Idade

Média de idade

frota ano anterior Compras

frota no ano

Vendas frota no ano

Valoresfrota no ano

Valores

Valores

Valores

frota no ano

Vendas



PLANO DE RENOVAÇÃO DA FROTA

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 2 2 214.931         -                  

6 2 2 -                  -                  

7 2 2 -                  -                  

8 -                  -                  

9 6 6 -                  -                  

10 2 2 -                  -                  

11 2 2 -                  97.917           

12 -                  -                  

Tot 14 2 2 14 214.931         97.917           

7,86 anos ,00 7,86

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 2 2 214.931         -                  

6 2 2 -                  -                  

7 2 2 -                  -                  

8 2 2 -                  -                  

9 -                  -                  

10 6 6 -                  -                  

11 2 2 -                  97.917           

12 -                  -                  

Tot 14 2 2 14 214.931         97.917           

8,00 anos ,00 8,00

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 3 3 322.397         -                  

6 2 2 -                  -                  

7 2 2 -                  -                  

8 2 2 -                  -                  

9 2 2 -                  -                  

10 -                  -                  

11 6 3 3 -                  146.876         

12 -                  -                  

Tot 14 3 3 14 322.397         146.876         

7,71 anos ,00 7,71

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 3 3 322.397         -                  

6 3 3 -                  -                  

7 2 2 -                  -                  

8 2 2 -                  -                  

9 2 2 -                  -                  

10 2 2 -                  -                  

11 -                  -                  

12 3 3 -                  146.876         

Tot 14 3 3 14 322.397         146.876         

7,21 anos ,00 7,21

Compras

10

Idade

Média de idade

09

Idade

Média de idade

frota ano anterior Compras

frota ano anterior

11

Idade

Vendas frota no ano Valores

Valoresfrota no anoVendas

frota ano anterior Compras Vendas frota no ano Valores

Média de idade

12

Idade
frota ano anterior Compras Vendas frota no ano Valores

Média de idade



PLANO DE RENOVAÇÃO DA FROTA

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 2 2 214.931         -                  

6 3 3 -                  -                  

7 3 3 -                  -                  

8 2 2 -                  -                  

9 2 2 -                  -                  

10 2 2 -                  -                  

11 2 2 -                  97.917           

12 -                  -                  

Tot 14 2 2 14 214.931         97.917           

7,36 anos ,00 7,36

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 2 2 214.931         -                  

6 2 2 -                  -                  

7 3 3 -                  -                  

8 3 3 -                  -                  

9 2 2 -                  -                  

10 2 2 -                  -                  

11 2 2 -                  97.917           

12 -                  -                  

Tot 14 2 2 14 214.931         97.917           

7,50 anos ,00 7,50

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 -                  -                  

6 2 2 -                  -                  

7 2 2 -                  -                  

8 3 3 -                  -                  

9 3 3 -                  -                  

10 2 2 -                  -                  

11 2 2 -                  -                  

12 -                  -                  

Tot 14 14 -                  -                  

8,50 anos ,00 8,50

Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Mini Midi Padrão Compras Vendas

0 -                  -                  

1 -                  -                  

2 -                  -                  

3 -                  -                  

4 -                  -                  

5 -                  -                  

6 -                  -                  

7 2 2 -                  117.420         

8 2 2 -                  97.917           

9 3 3 -                  146.876         

10 3 3 -                  146.876         

11 2 2 -                  97.917           

12 2 2 -                  97.917           

Tot 14 14 -                  704.923         

FI
M

 D
O

 C
O

N
TR

A
T

O

Idade

Média de idade

frota ano anterior Compras ValoresVendas frota no ano

13

Idade
frota ano anterior Compras Vendas frota no ano Valores

Média de idade

14

Idade
frota ano anterior Compras Vendas frota no ano Valores

Média de idade

15

Idade
frota ano anterior Compras Vendas frota no ano Valores

Média de idade
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6.4 Anexo IV – Fluxo de Caixa 
  



10,62%

R$ 3,552

4,45%

0,800%

ANO 01 ANO 02 ANO 03 ANO 04 ANO 05 ANO 06 ANO 07 ANO 08 ANO 09 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15

1 Receita 

Operacional Bruta
Tarifas R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275 R$ 4.184.275

Venda de Veículos R$ 0 R$ 195.834 R$ 97.917 R$ 97.917 R$ 293.752 R$ 0 R$ 0 R$ 97.917 R$ 97.917 R$ 97.917 R$ 146.876 R$ 146.876 R$ 97.917 R$ 97.917 R$ 704.923

Venda de Terrenos R$ 300.000

Venda de Edificações R$ 115.000

Venda de Equipamentos de Garagem R$ 50.000
Venda de Equipamentos de bilhetagem e 

ITS
R$ 0

Venda de Infraestrutura R$ 0

Remuneração pela Prestação de Serviço R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529 R$ 148.529

Subsídio / Receita com Publicidade R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279 R$ 39.279

2 Total R$ 187.809 R$ 383.643 R$ 285.726 R$ 285.726 R$ 481.560 R$ 187.809 R$ 187.809 R$ 285.726 R$ 285.726 R$ 285.726 R$ 334.684 R$ 334.684 R$ 285.726 R$ 285.726 R$ 1.357.731
a - Total de 

Entradas ( 1 + 2 )
R$ 4.372.083 R$ 4.567.918 R$ 4.470.000 R$ 4.470.000 R$ 4.665.835 R$ 4.372.083 R$ 4.372.083 R$ 4.470.000 R$ 4.470.000 R$ 4.470.000 R$ 4.518.959 R$ 4.518.959 R$ 4.470.000 R$ 4.470.000 R$ 5.542.006

INSS -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685 -R$ 83.685

ISSQN -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214 -R$ 209.214

Outros impostos R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

3 Total -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899 -R$ 292.899

Custo Variável -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173 -R$ 1.846.173

Custos de Pessoal -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104 -R$ 1.571.104

Outras Despesas -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136 -R$ 31.136

Despesas Administrativas -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164 -R$ 242.164

4 Total -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577 -R$ 3.690.577

IR -R$ 24.670 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 -R$ 7.118 -R$ 10.043 -R$ 7.118 -R$ 7.118 -R$ 2.730 R$ 0 -R$ 2.730 -R$ 5.655 -R$ 15.894

IR Adicional R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

CSSL -R$ 14.802 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 -R$ 4.271 -R$ 6.026 -R$ 4.271 -R$ 4.271 -R$ 1.638 R$ 0 -R$ 1.638 -R$ 3.393 -R$ 9.536

5 Total -R$ 39.472 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 -R$ 11.388 -R$ 16.069 -R$ 11.388 -R$ 11.388 -R$ 4.368 R$ 0 -R$ 4.368 -R$ 9.048 -R$ 25.430

Veículos -R$ 685.420 -R$ 1.014.931 -R$ 214.931 -R$ 214.931 -R$ 644.793 R$ 0 R$ 0 -R$ 214.931 -R$ 214.931 -R$ 214.931 -R$ 322.397 -R$ 322.397 -R$ 214.931 -R$ 214.931 R$ 0

Terrenos -R$ 300.000

Edificações -R$ 250.000

Equipamentos de Garagem -R$ 100.000 -R$ 100.000

Equipamentos de bilhetagem e ITS -R$ 70.000 -R$ 70.000 -R$ 70.000

Infraestrutura -R$ 50.000

Outorga -R$ 100.423 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692 -R$ 28.692

6 Total -R$ 1.555.843 -R$ 1.043.623 -R$ 243.623 -R$ 243.623 -R$ 673.485 -R$ 98.692 -R$ 28.692 -R$ 243.623 -R$ 243.623 -R$ 243.623 -R$ 521.089 -R$ 351.089 -R$ 243.623 -R$ 243.623 -R$ 28.692
b - Total de Saídas ( 

3 + 4 + 5 + 6)
-R$ 5.578.791 -R$ 5.027.099 -R$ 4.227.099 -R$ 4.227.099 -R$ 4.656.961 -R$ 4.082.168 -R$ 4.023.556 -R$ 4.243.168 -R$ 4.238.487 -R$ 4.238.487 -R$ 4.508.932 -R$ 4.334.564 -R$ 4.231.467 -R$ 4.236.147 -R$ 4.037.598

-R$ 1.206.707 -R$ 459.181 R$ 242.901 R$ 242.901 R$ 8.874 R$ 289.915 R$ 348.527 R$ 226.832 R$ 231.513 R$ 231.513 R$ 10.027 R$ 184.394 R$ 238.534 R$ 233.853 R$ 1.504.408

Depreciação frota R$ 0 R$ 214.525 R$ 234.028 R$ 234.028 R$ 331.539 R$ 214.525 R$ 117.014 R$ 97.512 R$ 117.014 R$ 117.014 R$ 146.267 R$ 165.770 R$ 146.267 R$ 126.765 R$ 58.507

Depreciação Edificações R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000 R$ 9.000

Depreciação Equipamentos de Garagem R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000

Depreciação Equipamentos de bilhetagem 

e ITS
R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000

Depreciação Infraestrutura R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333 R$ 3.333
Total R$ 36.333 R$ 250.859 R$ 270.361 R$ 270.361 R$ 367.872 R$ 250.859 R$ 153.347 R$ 133.845 R$ 153.347 R$ 153.347 R$ 182.601 R$ 202.103 R$ 182.601 R$ 163.098 R$ 94.840

Percentual Outorga (sobre o valor global do contrato)

Taxa Interna de Retorno (TIR) anual

Tarifa Técnica (R$ / passageiro)

Taxa anual de remuneração do capital

Análise Financeira - Fluxo de Caixa - Concessão do Sistema de Transporte de São Lourenço

Demanda (passageiros/ano)

Receita tarifária (R$ / ano)

Valor do Contrato - Período de 15 anos

1.177.884

R$ 4.184.275

R$ 62.764.119

Depreciação do capital

4 Custo operacional

3 Deduções da 

Receita Operacional

6 Investimentos

5 Imposto de Renda 

e Contribuição 

Social

Ano de referência

2 Receita não 

operacionalEn
tr

ad
as

Sa
íd

as

7 Saldo no ano (a + b)
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CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG 
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II. 13 CADERNO DE DEFINIÇÕES 

 

Neste anexo apresenta-se as Definições e Especificações para a Licitação do Sistema de Transporte Público 

Coletivo (STPC) do Município de São Lourenço. 

A  

ABRIGO: estrutura de pequeno porte, instalada nos pontos de parada do Transporte Público, para 

proteção aos Passageiros. 

ADJUDICATÁRIA: a licitante vencedora à qual já foi adjudicado o contrato de concessão. 

C  

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, na quantidade máxima 

definida no Edital e/ou Contrato de Concessão. 

CICLO: sequência completa de Itinerário de uma Linha para que o Veículo retorne ao seu ponto de origem. 

COMISSÃO ou COMISSÃO DE LICITAÇÃO: a Comissão de Licitação formalmente designada para o 

julgamento desta Concorrência. 

CONCEDENTE ou CONTRATANTE ou PODER CONCEDENTE: o Município de São Lourenço. 

CONCESSÃO: a delegação contratual dos Serviços de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do 

Município de São Lourenço, classificados como regulares, especiais e experimentais, conforme legislação 

vigente. 

CONCESSIONÁRIA ou CONTRATADA ou EMPRESA OPERADORA: a licitante vencedora desta Concorrência, 

adjudicatária, que já tenha celebrado o contrato de concessão com o Município de São Lourenço. Pessoa 

jurídica de direito privado, individual ou coletivo, tendo por objeto a prestação do serviço de transporte 

remunerado utilizando veículos próprios, contratados ou locados e respondendo perante o órgão 

concedente pelo serviço prestado. 

CONSÓRCIO: um conjunto de empresas que se reúnem para apresentarem uma única proposta para esta 

licitação, nos termos da lei. 

CONTRATO ou CONTRATO DE CONCESSÃO: o instrumento contratual a ser celebrado entre a adjudicatária 

e o Município de São Lourenço. 

CUSTO DO PASSAGEIRO TRANSPORTADO: Considera-se “Custo do Passageiro Transportado” do STPC do 

Município de São Lourenço, o valor monetário obtido pelo rateio do custo total da prestação do Serviço 
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entre o Total de Passageiros Pagantes Equivalentes do Sistema, tendo sempre em conta o equilíbrio 

econômico e financeiro do Serviço. 

CUSTO EXTERNO: Considera-se o valor monetário relativo ao subsídio para o transporte rural 

suportado pelo sistema urbano. 

D 

DÉFICIT ou SUBSÍDIO TARIFÁRIO: a existência da diferença a menor entre o valor monetário da tarifa 

de remuneração da prestação do STPC do Município de São Lourenço e a tarifa pública cobrada do usuário. 

DEMANDA REPRIMIDA: número de Passageiros que aflui, mas não consegue embarcar numa Linha ou 

Sistema, em determinada Viagem ou período de tempo. 

DEMANDA: número de Passageiros que aflui ao STPC do Município de São Lourenço, num determinado 

período de tempo. 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: o conjunto de documentos apresentados pela licitante, destinados a 

verificar a sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade 

fiscal e trabalhista para participar desta Licitação. 

DOCUMENTAÇÃO: o conjunto de documentos apresentados pela Licitante, destinados a verificar a sua 

habilitação para participar desta Licitação e os documentos que compreendem a Proposta Financeira. 

E 

ESCALA: interrupção de deslocamento, sem troca de modo de Transporte, podendo ou não envolver 

baldeação uni modal, com Integração Física e Tarifária. A parada de um condutor de automóvel para deixar 

passageiro na escola ou trabalho é considerada Escala. Não deve ser considerado escala o tempo parado 

em semáforos e congestionamento. 

EXTENSÃO DA LINHA: distância percorrida ao longo do Itinerário para realização de uma Viagem do Veículo. 

F 

FROTA: conjunto de Veículos de um mesmo tipo à disposição dos STPC do Município de São Lourenço da 

região e/da Linha. 

De conformidade com a NBR 10707/89: quantidade e tipo de Veículos utilizados para a prestação 

dos Serviços de Transporte Público Coletivo do Município de São Lourenço. 

FROTA EM OPERAÇÃO: Frota efetivamente utilizada num determinado período de tempo, em determinada 

Linha. 

FROTA OPERACIONAL TOTAL: Frota total para atender STPC do Município de São Lourenço, sem 

considerar a Frota reserva. 

FROTA RESERVA: número de Veículos disponível para substituir os Veículos da Frota operacional total, 

quando necessário. 
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FROTA VINCULADA: soma da “Frota Operacional Total” com a “Frota de Reserva”, em uma determinada 

Linha ou sistema.  

FIM DE OPERAÇÃO: horário de chegada da última Viagem da Linha a um dos pontos terminais, em uma 

Jornada de Operação. 

I 

IDADE DO VEÍCULO: quantidade de meses entre a data de primeira aquisição do veículo até a data de 

verificação da idade, considerado para tal o chassi ou a carroceria, a que for maior. 

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. 

IDADE MÉDIA INICIAL DA FROTA: média das idades dos veículos colocados à disposição do Contrato de 

Concessão, calculada na data de Início da Operação. 

ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR QUILÔMETRO (IPK): relação entre o número total de passageiros 

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

ÍNDICE DE PASSAGEIROS: número de passageiros em pé por metro quadrado de área livre do veículo na 

hora pico. 

INÍCIO DE OPERAÇÃO: horário de partida da primeira Viagem da Linha a partir de um dos pontos finais 

(pontos de controle) em uma jornada de operação. 

INTEGRAÇÃO FÍSICA: Operação em que a Integração das Linhas e/ou modos de Transporte é facilitada 

pela sua ligação fronteiriça. 

INTEGRAÇÃO: forma organizada de interligação entre Linhas através de pagamento de uma única 

passagem, inferior à somatória dos preços de cada Viagem realizada, pela utilização de mais de uma Linha. 

INTEROPERABILIDADE: A interoperabilidade pode ser entendida como uma característica que se refere 

àcapacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto (interoperar) de modo a 

garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de 

maneira eficaz e eficiente. 

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. 

INTERVALO: tempo decorrido entre a passagem de dois Veículos sucessivos de uma mesma Linha, num sentido, 

por um ponto de referência. Também é conhecido como “headway” e representa o inverso da Frequência. 

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. 
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J 

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. 

L 

LEGISLAÇÃO: as normas legais e regulamentares aplicáveis a esta Licitação; 

LICITAÇÃO: a Licitação de que trata este Edital. 

LICITANTE: a empresa ou o consórcio de empresas que participe desta Licitação. 

LINHA: serviço regular de transporte prestado segundo regras operacionais, equipamentos, itinerários, 

terminais, pontos de parada intermediários e horários prefixados e estabelecidos em função da demanda. 

LUGARES MÁXIMOS: resultado da multiplicação do número de viagens realizadas por Sentido de 

Operação, pela Capacidade Nominal dos Veículos, utilizados em dada Linha. 

LUGARES MÁXIMOS ADMITIDOS: o número máximo de lugares oferecidos resulta da soma do número de 

assentos com o número de Passageiros em pé. 

LUGARES SENTADOS: número de assentos disponibilizados no Veículo para uso do Passageiro. 

M 

MËS TÍPICO: Corresponde à 22 (vinte e dois) dias úteis, 4 (quatro) sábados e 4 (quatro) domingos. 

MUNICÍPIO ou PREFEITURA ou ADMINISTRAÇÃO: o município de São Lourenço. 

N 

NÍVEL DE OCUPAÇÃO: um dos indicadores da qualidade do Serviço, referentes às diferentes taxas de 

ocupação. 

NÍVEL DE SERVIÇO: avaliação subjetiva do passageiro de Transporte coletivo, com relação à qualidade 

dos Serviços a ele ofertados, sob o ponto de vista de: acessibilidade, conforto, segurança, confiabilidade, 

rapidez, economia e Regularidade. Geralmente é classificado em ótimo, bom, regular, mau e péssimo. 
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P 

PASSAGEIRO EQUIVALENTE: são os passageiros pagantes da tarifa, resultante da dedução dos passageiros 

transportados, proporcionalmente, aos descontos e gratuidades previstas em Lei. 

PASSAGEIROS DA VIAGEM OU LINHA: número total de Passageiros transportados em uma Viagem do 

Veículo. 

PASSAGEIROS ou PASSAGEIRO TRANSPORTADO: pessoa que utiliza o STPC do Município de São Lourenço 

seja pagante de passagem, ou esteja enquadrado na gratuidade. 

PERCURSO MÉDIO MENSAL (PMM): relação entre a quilometragem mensal total percorrida e a Frota 

utilizada em uma ou mais Linhas de um mesmo modo de Transporte. 

PERCURSO: extensão do Itinerário fixado para a Linha. 

PESSOAL DE OPERAÇÃO: as pessoas à Serviço da Concessionária que operam o STPC do Município de 

São Lourenço, compreendendo, em princípio, motoristas, cobradores, quando houver, despachantes, 

fiscais e pessoal de apoio operacional. 

PODER CONCEDENTE: a Prefeitura Municipal de São Lourenço. 

PONTO TERMINAL: são os pontos extremos do Itinerário de uma Linha onde se dará o início ou o término 

das viagens. 

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. 

De conformidade com a NBR 10707/89: pontos fixos de início e fim de um determinado 

Itinerário. 

PREÇO DA PASSAGEM: visa cobrir o custo incorrido no Transporte de um passageiro e assim atribuir justa 

remuneração ao capital investido, permitir o melhoramento e a expansão dos Serviços e assegurar o 

equilíbrio econômico – financeiro do Contrato. 

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL: Programação dos horários de um veículo ou conjunto de veículos com 

seus respectivos operadores. 

PROPOSTA ou PROPOSTA FINANCEIRA: a oferta financeira detalhada a ser feita pela Licitante para a 

exploração da concessão, a ser elaborada de acordo com a orientação do Edital e seus anexos. 

Q 

QUILOMETRAGEM MORTA: É a quilometragem percorrida nas viagens fora de Linha. 

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. 

QUILOMETRAGEM IMPRODUTIVA: é a soma da Quilometragem Morta mais a Quilometragem Ociosa. 
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R 

REGULARIDADE: cumprimento dos horários estabelecidos e manutenção da Frequência predeterminada 

para funcionamento de uma Linha. 

S 

SERVIÇO: formas operacionais de atendimento às diferentes necessidades de deslocamento da população, 

como por exemplo, o Transporte regular, especial, turístico, etc.; 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS: conjunto de Linhas, equipamentos urbanos e 

infraestrutura de Transporte Coletivo do Município de São Lourenço, que funcionam como uma estrutura 

organizada. 

SUPERÁVIT: a existência de diferença a maior entre o valor monetário da tarifa de remuneração da 

prestação do STPC do Município de São Lourenço e a tarifa pública cobrada do usuário. 

T 

TARIFA TÉCNICA: é a tarifa calculada com base na remuneração necessária para manter o equilíbrio 

econômico-financeiro da operação, sem custos ou receitas externas ao sistema, com os reajustes cabíveis, 

quando for o caso. 

TARIFA DE REFERÊNCIA: é a tarifa definida neste edital, como referência para a apresentação da 

prosposta de preço, calculada com base na remuneração necessária para manter o equilíbrio econômico-

financeiro da operação considerando, inclusive, custos ou receitas externas ao sistema, com os reajustes 

cabíveis, quando for o caso. 

TARIFA DE REMUNERAÇÃO: é a tarifa apresentada pela Conscessionária para a execução dos serviços 

correspondentes ao Edital de Licitação, considerando o desconto proposto em sua proposta de preço para 

a execução completa do Contrato de Concessão. 

TARIFA ou TARIFA PAGA ou TARIFA BÁSICA ou TARIFA PÚBLICA: é a tarifa ou preço da passagem pago 

pelo usuário, a ser fixada por ato do Poder Concedente, com base na Tarifa Técnica. 

TABELA DE SERVIÇO: Relatório impresso contendo no mínimo a Escala operacional da Tripulação do 

Veículo; 

TAXA DE OCUPAÇÃO: relação entre o número de Passageiros ocupantes de um Veículo e a sua capacidade 

em Lugares Sentados, em determinado instante de uma Viagem. 

TEMPO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE: tempo decorrido desde o instante de abertura até o instante de 

fechamento das portas do Veículo. 

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. 

TEMPO DE PERCURSO: Tempo de Viagem do Veículo, não incluindo o tempo de parada no Ponto Terminal. 
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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. 

TEMPO EM MOVIMENTO: tempo necessário para a realização de um Ciclo, incluídos os tempos nos Pontos 

Terminais. 

TOTAL DE PASSAGEIROS PAGANTES EQUIVALENTES DO SISTEMA: Considera-se como Total de Passageiros 

Pagantes Equivalentes do STPC do Município de São Lourenço, o somatório dos Passageiros Transportados, 

deduzida a soma dos Passageiros Transportados com gratuidade e a proporção do número de Passageiros 

Transportados com desconto. 

TOTAL DE PASSAGEIROS PAGANTES: o Total de Passageiros Pagantes do STPC do Município de São 

Lourenço, independente de ter, ou não, desconto no Preço da Passagem. 

TRANSBORDO: baldeação de Passageiros de um veículo para outro, sem Integração. 

TRANSFERÊNCIA: baldeação de Passageiros de um Veículo para outro, com Integração. 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS ou TRANSPORTE COLETIVO URBANO ou TRANSPORTE COLETIVO 

REGULAR: Serviço de utilidade pública, prestado por uma empresa, que atendam ao deslocamento de 

pessoas usuárias no Município de São Lourenço, a partir de características operacionais preestabelecidas 

no presente Edital e no Contrato de Concessão, tais como horário, Itinerário, Frequência e tipo de Veículo. 

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, 

sendo neste caso, a presença do cobrador facultativa. 

U 

USUÁRIO ou PASSAGEIRO: pessoa que utiliza o STPC do Município de São Lourenço seja pagante de 

passagem, ou esteja enquadrado na gratuidade. 

V 

VEÍCULO ou ÔNIBUS: unidade ou composição automotora, destinada ao Transporte de Passageiros. 

VIAGEM: refere-se a movimentação unidirecional do veículo entre os pontos extremos da linha. 

De conformidade com a NBR 10707/89: deslocamento realizado por uma pessoa, entre Pontos de 

Origem e de Destino, em uma única etapa, por um motivo específico, utilizando para isso um ou 

vários modos de Transporte. 

VIAGEM EM LINHA: deslocamento do Veículo, ao longo do Itinerário, com obrigatoriedade de paradas para 

embarque e desembarque em todos os pontos. 
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CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO/MG 
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO 

PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

ANEXO II.14 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

1 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

O município de São Lourenço conta com aparato legal específico para certos aspectos do transporte público 

de passageiros. As leis municipais e decretos que regulamentam o Sistema de Transporte Público por 

ônibus são as seguintes: 

• Decreto 2000, de 01 de agosto de 2003; 

• Lei Municipal 2.588, de 25 de novembro de 2012; 

• Lei Municipal 3.346, de 18 de dezembro de 2018. 

Tais legislações encontram-se reproduzidas na integra a seguir. 
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DECRETO Nº 2.000 

Regulamento do serviço público de transporte coletivo 

municipal de passageiros por ônibus do município de 

São Lourenço. 

 

 

O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais, 

 

 

DECRETA: 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS 

 

 

Art. 1º O transporte coletivo de passageiros no Município de São Lourenço 

constitui um serviço público essencial, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 2588, de 

25/11/2002, a ser prestado mediante delegação a terceiros e se regerá pelas normas deste 

Regulamento. 

 

Parágrafo único - Compete ao Município de São Lourenço organizar, dirigir, 

coordenar, delegar, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços de transporte coletivo de 

passageiros por ônibus, dentro dos limites do Município. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 2º Para efeito da prestação do serviço de transporte coletivo municipal de 

passageiros por ônibus, define-se: 

 

I – CONCEDENTE: o Município de São Lourenço o qual compete o serviço 

público de transporte coletivo de passageiros realizado dentro dos limites do Município, 

podendo ser prestado diretamente ou por delegação à terceiros, mediante concorrência 

pública; 

 

II – CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO: a delegação de sua prestação, 

feita pelo Concedente, mediante processo licitatório, na modalidade de concorrência, à 

pessoa jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por 

prazo determinado; 

 

III – CONCESSIONÁRIO: Detentor de delegação para exploração de serviço 

público de transporte coletivo de passageiros realizado dentro dos limites dos municípios; 

 

IV - CONTRATO: é a formalização da delegação outorgada pelo Município 

mediante competente processo licitatório, através de concorrência pública para a exploração 

dos serviços de transporte coletivo de passageiros do Município; 

 

V - SISTEMA DE TRANSPORTE: conjunto de linhas regulares e serviços 

especiais integrantes do transporte coletivo urbano e rodoviário do Município; 

 

Continua folha 02 
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VI - AGENTE COMERCIALIZADOR: preposto do Concessionário, pessoa 

física ou jurídica, autorizado a comercializar vale transporte; 

 

VII - VEÍCULO: unidade automotora - ônibus e microônibus - destinada ao 

transporte de passageiros; 

 

VIII - VEÍCULO NOVO: considera-se como veículo novo o primeiro 

encarroçamento do chassi, comprovado pela documentação pertinente; 

 

IX - VEÍCULO EQUIVALENTE DO SISTEMA - veículo representativo do 

serviço, resultante da participação ponderada dos diferentes tipos de veículos existentes na 

frota; 

 

X - IDADE DO VEÍCULO: diferença etária entre o ano em curso e o ano de 

fabricação do veículo, considerado o primeiro encarroçamento do chassi; 

 

XI - CAPACIDADE NOMINAL DO VEÍCULO: número de lugares 

existentes no veículo para acomodação dos passageiros; 

 

XII - FROTA: veículos integrantes do sistema de transporte do Município; 

 

XIII - FROTA OPERACIONAL: os veículos indispensáveis para assegurar o 

nível de ocupação preestabelecido; 

 

XIV - FROTA RESERVA: veículos disponíveis e em condições de 

mobilização para auxiliar no cumprimento do quadro de horários especificado, e para suprir 

as necessidades de realização das vistorias e manutenção dos veículos; 

 

XV - FROTA EFETIVA: frota operacional mais frota reserva; 

 

XVI - CAPACIDADE NOMINAL DA FROTA OPERACIONAL: número 

total de lugares existentes na frota operacional; 

 

XVII - CAPACIDADE MÉDIA DA FROTA OPERACIONAL: capacidade 

nominal da frota operacional dividida pelo número de veículos da mesma frota; 

 

XVIII - IDADE MÉDIA DA FROTA: média ponderada das idades dos 

veículos da frota; 

 

XIX - MOTORISTA: preposto do Concessionário, condutor do veículo, 

habilitado de conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB; 

 

XX - COBRADOR: preposto do Concessionário que controla o acesso do 

passageiro ao veículo, a cobrança do preço da passagem e auxilia o motorista na operação do 

serviço; 

 

XXI - PASSAGEIRO: usuário do serviço de transporte coletivo; 
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XXII - CUSTO OPERACIONAL DA LINHA: somatório dos custos diretos, 

indiretos, das despesas fixas e variáveis, acrescidos de impostos e taxas; 

 

XXIII - CUSTO TOTAL DO SISTEMA: somatório dos custos operacionais 

da linhas; 

 

XXIV - DESPACHANTE: preposto do Concessionário que controla o 

cumprimento das especificações do serviço concedido; 

 

XXV - ESPAÇAMENTO: intervalo de tempo entre duas viagens 

consecutivas; 

 

XXVI - LINHA: serviço regular de transporte de passageiros com 

características operacionais pré-fixadas; 

 

XXVII - ITINERÁRIO: trajeto definido pelo Concedente para realização de 

uma viagem; 

 

XXVIII - ORDEM DE SERVIÇO - O.S.: documento emitido pelo 

Concedente que determina à empresa operadora o cumprimento de uma norma operacional 

especificada; 

 

XXIX - PONTO DE CONTROLE - PC: local onde se iniciam e/ou terminam 

as viagens, havendo pré-determinação dos horários de partida; 

 

XXX - PONTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE - PED: local 

estabelecido para embarque e/ou desembarque de passageiros ao longo do itinerário; 

 

XXXI - PREÇO DE PASSAGEM: valor a ser pago pelo passageiro pela 

utilização do serviço prestado; 

 

XXXII - QUADRO DE HORÁRIOS: especificação dos horários de partida 

dos PC;    

 

XXXIII - TARIFA: custo efetivo para transporte do passageiro, nos veículos 

do serviço concedido; 

 

XXXIV - VEÍCULO RODOVIÁRIO: veículo dotado de uma só porta para 

embarque e desembarque, poltronas individuais e reclináveis, porta-embrulhos internos e 

local próprio destinado às bagagens, corredor interno para circulação, janela de emergência, 

sistema de abertura da porta comandado pelo motorista, altura suficiente para circulação 

interna segura e ventilação apropriada; 

 

XXXV - VEÍCULO URBANO: veículo dotado de duas ou mais portas, com 

controle de passageiros por processo mecânico, podendo ser adotado o processo de 

bilhetagem automática, com sistema de abertura da porta comandado pelo motorista, 

corredor interno para circulação, janela de emergência e altura suficiente para circulação 

interna segura e ventilação apropriada; 
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XXXVI - VIAGEM: deslocamento por todo um itinerário predeterminado; 

 

XXXVII - VIDA ÚTIL: idade em anos, admitida pelo Concedente para o 

veículo, visando sua utilização no Sistema. 

 

 

CAPÍTULO III  

DO SERVIÇO 

 

Art. 3º O Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros deverá ser prestado 

de forma adequada ao pleno atendimento do usuário e de acordo com a Lei Municipal nº 

2.588 de 25 de novembro de 2002, em conformidade com este Regulamento, o contrato de 

concessão, portarias, ordens de serviço e demais legislação pertinente. 

  

Parágrafo único - A prestação adequada do serviço é a que satisfaz as 

condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade das técnicas, da tecnologia, do 

atendimento, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas. 

 

Art. 4º O Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus 

compreende todos os veículos, equipamentos, instalações e atividades inerentes à sua 

execução. 

 

 

CAPÍTULO IV  

DO SISTEMA DE EXPLORAÇÃO 

 

Art. 5º O Município de São Lourenço deverá outorgar a concessão para 

exploração dos serviços de transporte coletivo urbano a uma empresa legalmente constituída, 

vencedora de concorrência pública por ela promovida e que se submeta às exigências deste 

Regulamento e dos demais instrumentos legais federais, estaduais e municipais de trânsito. 

 

CAPÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO  DO SERVIÇO 

 

Art. 6º Os serviços integrantes do Sistema de Transporte Coletivo de 

Passageiros por Ônibus são classificados nas seguintes categorias: 

 

I - regulares:   

São os serviços básicos, devidamente executados de forma contínua e 

permanente, pelo Concessionário, através de linhas, obedecendo itinerários e horários 

previamente estabelecidos, com pontos de embarque e desembarque ao longo do percurso, e 

com valor de tarifa compatível; 

 

II - eventuais: 

São os serviços executados pelo Concessionário, para atender às 

necessidades excepcionais e temporárias de transporte, originados de acontecimento 

ocasionais; 
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CAPÍTULO VI  

 DO GERENCIAMENTO DO SERVIÇO 

 

Art. 7º Como órgão gestor do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros 

por Ônibus, cabe ao Concedente, por si ou através de seus agentes credenciados: 

 

I - planejar, organizar, normalizar, coordenar e fiscalizar o Sistema; 

II - controlar a operação; 

III - alterar linhas; 

IV - definir itinerários, PC e PED; 

V - definir quadro de horários; 

VI - vistoriar os veículos, demais equipamentos e instalações das operadoras; 

VII - definir os parâmetros e índices da planilha de custos e elaborar cálculos 

tarifários; 

VIII - controlar as gratuidades estabelecidas por força da legislação 

pertinente, fazendo prever em seu orçamento a competente dotação de recursos necessários 

ao custo do benefício, nos casos não previstos no § 2º do artigo 230 da Constituição Federal; 

IX- aplicar as penalidades previstas neste Regulamento e nos contratos; 

X - estimular o aumento da qualidade e produtividade do serviço prestado; 

XI - estimular a preservação do meio ambiente e a conservação energética. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS DIREITOS E DEVERES 

 

Art. 8º São poderes do Concedente: 

 

I - Regulamentar o serviço concedido; 

II - proceder à inspeção e exercer fiscalização  do  serviço concedido quanto à 

sua qualidade, eficiência e atendimento ao  usuário; 

III - alterar unilateralmente  as  cláusulas  regulamentares quando julgar 

conveniente ao melhor atendimento do usuário; 

IV - extinguir a concessão antes de findo o  prazo  previsto no contrato, se o 

interesse  público assim o recomendar, de acordo com a legislação vigente;  

V - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

VI - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos no 

regulamento próprio do serviço de transporte; 

VII - fixar tarifas e revê-las, nas formas e condições  previstas em Lei e no 

Regulamento; 

VIII - encampar a concessão, nos termos previstos em Lei, no  Regulamento 

próprio e no Contrato. 

 

Art. 9º São deveres do Concedente: 

 

I - indenizar o Concessionário nos  casos previstos em Lei;  

II - garantir ao Concessionário tarifas justas, remuneratórias do serviço 

concedido; 

III - cumprir e fazer cumprir as disposições  regulamentares do serviço e as 

cláusulas constantes do contrato de concessão; 
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IV - propiciar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço concedido;  

V - promover o combate sistemático ao transporte ilegal e/ou irregular. 

 

Art. 10 São deveres do Concessionário 

 

I - iniciar os serviços no prazo fixado pelo Concedente; 

II - transportar com segurança o passageiro; 

III - adotar as tarifas fixadas para o serviço; 

IV - adotar modelo de impresso determinado pelo Concedente e demais 

órgãos públicos do Estado, quando for o caso; 

V - promover a imediata retirada de circulação do serviço, o veículo cujo 

afastamento tenha sido exigido pela fiscalização; 

VI - fornecer todas as informações solicitadas pelo Concedente no prazo 

determinado; 

VII - comunicar ao Concedente, no prazo de dez (10) dias, qualquer 

incidente no serviço; 

VIII - manter seu cadastro atualizado com o Concedente; 

IX - recolher, no prazo determinado, quantia devida ao Concedente a  

qualquer título; 

X - atender ao pessoal credenciado pelo Concedente para realização de 

estudo ou fiscalização; 

XI - prestar serviço até sessenta (60) dias após o pedido de paralisação ou 

cancelamento do objeto da concessão; 

XII - promover cursos de especialização e de aperfeiçoamento de seu pessoal; 

XIII - prestar serviço adequado, ininterrupto, com garantia de qualidade e 

eficiência, na forma e  condições  estabelecidas  no contrato de concessão; 

XIV- cobrar as tarifas na forma fixada no contrato de concessão; 

XV - prestar o serviço concedido nos  limites  previstos  no contrato de 

concessão; 

XVI - manter atualizados o inventário e o cadastro  dos  bens vinculados à 

concessão; 

XVII - permitir aos encarregados da fiscalização livre  acesso, em qualquer 

época, às instalações e serviços objeto da concessão; 

XVIII - aceitar e acatar as alterações impostas pelo Concedente que tenham 

por finalidade o melhor e  adequado  atendimento ao usuário e o bem-estar social. 

XIX - prestar contas da gestão do serviço ao Concedente, nos termos 

definidos no contrato. 

XX - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais 

da concessão; 

XXI - zelar pela manutenção dos bens utilizados na prestação de serviço; 

XXII - fornecer dados operacionais e estatísticos confiáveis e outras 

informações sempre que solicitados pelo Concedente ou por seus agentes credenciados;  

 

Art. 11 São deveres do Preposto do Concessionário:  

 

I - apresentar-se e permanecer corretamente uniformizado, com identificação 

pessoal e da empresa; 

 

Continua folha 07 

 



    PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

    SÃO LOURENÇO – MG 
     GABINETE DO PREFEITO 

___________________________________________________ 

 

DECRETO Nº 2.000 

Folha 07 

 

II - conduzir-se com urbanidade; 

III - prestar ao passageiro, quando solicitado, todas as informações possíveis 

sobre o serviço; 

IV - cumprir as determinações do Concedente ou seus agentes credenciados 

relativas à operação do serviço; 

V - cumprir o horário determinado para realização da viagem, respeitando as 

leis de trânsito; 

VI - zelar pela boa ordem no interior do veículo; 

VII - conduzir o veículo com segurança e conforto para o passageiro; 

 

VIII - prestar os esclarecimentos solicitados pelos agentes da fiscalização; 

IX - manter em bom estado de conservação e à disposição dos interessados, 

todos os documentos de porte obrigatório nos veículos; 

X - garantir a manutenção e a limpeza do veículo; 

XI - impedir o acesso ao veículo e recusar transporte ao passageiro que:  

a) comprometer a segurança, o conforto ou a tranqüilidade dos demais 

passageiros; 

b) apresentar-se em traje impróprio ou ofensivo à moral pública. 

c) transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou 

silvestres; 

d) pretender embarcar objeto de dimensão e acondicionamento incompatíveis 

ao conforto e segurança dos usuários; 

e) fazer uso de aparelho sonoro, depois de advertido pela tripulação do 

veículo; 

f) demonstrar incontinência no comportamento; 

g) recusar-se ao pagamento da tarifa. 

h) fizer uso de produtos fumígenos no interior do veículo, em desacordo com 

a legislação pertinente. 

XII - impedir o transporte de substância tóxica, explosiva ou inflamável, bem 

como objeto perigoso; 

XIII - entregar à administração da empresa os objetos encontrados no veículo, 

após a realização da viagem; 

XIV - não fumar durante a viagem e advertir o passageiro para que também 

não o faça; 

XV - abster-se de ingerir bebidas alcoólicas nas doze (12) horas que 

antecederem a viagem e durante a sua jornada de trabalho; 

XVI - solicitar auxílio de autoridade competente, no caso de ocorrência de 

qualquer anormalidade; 

XVII - o motorista do veículo não deverá conversar enquanto estiver 

dirigindo. 

 

Art. 12 São direitos do Concessionário: 

 

I - o recebimento de tarifas remuneratórias, nos limites previstos em Lei, no 

regulamento e atos próprios; 

II - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço concedido; 

III - a revisão tarifária sempre que se  comprovar  desequilíbrio econômico-

financeiro, sem que para  isso  tenha  concorrido com culpa; 
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IV - o recebimento de indenização nos casos e condições previstos em Lei e 

no regulamento próprio; 

V - a garantia e segurança para o livre desempenho das atividades necessárias 

à prestação do serviço, de acordo com  o  instrumento próprio de concessão. 

 

Art. 13 São direitos, garantias e obrigações do Concedente e do 

Concessionário, os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão 

do serviço e conseqüente modernização,  

aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e instalações. 

 

Art. 14 São direitos dos usuários: 

 

I - receber serviço adequado; 

II - receber do Concedente e do Concessionário informações para a defesa 

de interesses individuais ou coletivos; 

III - ser transportado em boas condições de higiene, conforto e segurança 

durante toda a viagem; 

IV - ser atendido com presteza e urbanidade pelos prepostos do 

Concessionário e pela fiscalização do Concedente; 

V - receber, em caso de acidente, imediata e adequada assistência por parte do 

Concessionário; 

VI - transportar gratuitamente, no colo, as crianças de até cinco (05) anos de 

idade; 

VII - prestação eficiente, adequada e ininterrupta  ou  permanente do serviço, 

de acordo com as cláusulas regulamentares; 

VIII - fiscalizar o prestador do serviço  no  que  concerne  à qualidade e 

eficiência do serviço, através de denúncia ao Concedente das omissões ou atos comissivos 

contrários ao seu direito; 

 IX - exigir do Concedente, na forma definida em regulamento, o 

cumprimento das obrigações  do  Concessionário inadimplente; 

X - não pagar tarifas sem que estejam devidamente aprovadas e autorizadas 

pela autoridade competente; 

XI - receber do Concessionário informações acerca das características dos 

serviços, tais como horários, tempo de viagem, localidades atendidas, preço de passagem e 

outras relacionadas com o serviço; 

XII - outros previstos em cláusulas regulamentares. 

 

Art. 15 São deveres dos usuários: 

 

 I - levar ao conhecimento do Poder Público e do Concessionário as 

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 

II - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pelo 

Concessionário na prestação do serviço; 

III - contribuir para  a permanência das boas condições dos bens públicos 

através dos quais lhes são prestados os serviços. 

IV - não fumar no interior do veículo; 

V - não viajar em estado de embriaguez; 
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VI - zelar pela conservação e higiene do veículo; 

VII - tratar com urbanidade os prepostos do Concessionário, os fiscais, os 

agentes credenciados e os demais passageiros; 

VIII - pagar as tarifas e taxas cobradas pelo Concessionário e autorizadas 

pelo Concedente, ou identificar-se devidamente quando beneficiário de gratuidade; 

utilizando-se o valor estabelecido para o troco  máximo até 20 (vinte) vezes o valor da tarifa; 

IX - não perturbar o motorista e os demais passageiros durante a viagem; 

X - apresentar-se adequadamente trajado durante a viagem; 

XI - submeter-se às condições indispensáveis à prestação  do serviço; 

XII - não fazer uso de aparelho sonoro durante a viagem, exceto se usado com 

fones de ouvido e sem incomodar aos demais; 

XIII - comunicar ao Concedente e/ou seus agentes credenciados 

irregularidades/atos ilícitos na prestação do serviço; 

XIV - preservar os bens vinculados à prestação do serviço. 

XV - outros previstos em cláusulas regulamentares. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO CONCESSIONÁRIO 

 

Art. 16 O Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus será 

concedido a terceiro mediante contrato de concessão, observada a legislação específica e 

consoante critérios estabelecidos pelo Concedente. 

 

Parágrafo único - O contrato de concessão será regido pela legislação 

específica vigente. 

 

Art. 17 O contrato de concessão terá vigência de 15(quinze) anos e poderá ser 

prorrogado por igual período, avaliado o desempenho do Concessionário e motivadas as 

razões que justifiquem essa prorrogação. 

 

Art. 18 Sem prejuízo de outras exigências, a empresa operadora deverá 

comunicar ao Concedente qualquer alteração em seu contrato social ou em seus estatutos, 

no prazo de 60 (sessenta) dias a contar a partir da data do registro na Junta Comercial ou 

repartição competente. 

 

Art. 19 Em nenhuma hipótese o serviço concedido ou controle societário da 

empresa operadora poderá ser transferido pela delegatária, sem a anuência do Concedente e 

sem o cumprimento das exigências previstas na legislação específica. 

 

Art. 20 O Concedente poderá cancelar o contrato de concessão quando 

houver mútuo acordo entre as partes, por relevante interesse público, por decisão judicial, 

por falência ou por dissolução da empresa operadora. 

 

Parágrafo único - O cancelamento por relevante interesse público será de 

iniciativa do Prefeito Municipal. 

 

Art. 21 Por autorização do Concedente e sob sua fiscalização e 

regulamentação específica, poderá ser realizada viagem eventual no âmbito do Município . 

 

Continua folha 10 



    PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

    SÃO LOURENÇO – MG 
     GABINETE DO PREFEITO 

___________________________________________________ 

 

DECRETO Nº 2.000 

Folha 10 

 

 

CAPÍTULO IX  

 DO VEÍCULO E DA VISTORIA 

 

Art. 22 Os veículos utilizados na operação do Serviço de Transporte 

Coletivo de Passageiros por Ônibus obedecerão às exigências da Legislação Federal em 

vigor e as do presente Regulamento. 

 

Art. 23 Os veículos deverão possuir obrigatoriamente dispositivo com o 

letreiro indicativo da linha na parte externa superior dianteira, devidamente iluminada à 

noite. 

 

Art. 24 Os veículos para o  Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros 

por Ônibus poderão ter idades úteis variadas, obedecendo as idades estabelecidas neste 

Regulamento, devendo contudo apresentar-se em bom estado de conservação e 

funcionamento. 

Art. 25 Os veículos em operação deverão ser mantidos em perfeito estado 

de funcionamento, conservação e asseio, sujeitos a vistorias aleatórias pelo Concedente ou 

seus agentes credenciados que poderão retirar do tráfego qualquer veículo que não atenda 

aos requisitos mínimos de segurança e conforto. 

 

Art. 26 Todo veículo, para operar no Sistema, dependerá de registro que, 

prévia e obrigatoriamente, será instruído com apresentação dos seguintes documentos em 

nome da empresa operadora: 

 

I - certificado de registro e licenciamento do veículo; 

II - comprovante de contratação do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT). 

 

Art. 27 Não será admitido em operação, veículo com mais de 12 (doze) anos 

de fabricação, porém a idade média da frota não poderá exceder a 8(oito) anos. 

 

Parágrafo único - A substituição do veículo deverá ser procedida até o final 

do ano civil de vencimento da sua vida útil. 

 

Art. 28 Os veículos que, a critério do Concedente, não mais apresentarem 

condições de atender aos serviços, terão seus registros cancelados e deverão ser 

imediatamente retirados de operação e substituídos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.   

 

Art. 29 A manutenção e o abastecimento dos veículos devem ser feitos na 

garagem do Concessionário, não admitida, sob qualquer pretexto, a presença de passageiros 

em seu interior. 

 

Art. 30 O Concessionário retirará de circulação, para manutenção, os 

veículos cujos os defeitos comprometam a segurança. 

 

Art. 31 A manutenção dos veículos e equipamentos vinculados á prestação 

do serviço deverá ser efetuada em rigorosa obediência às instruções e recomendações do 

fabricante e às normas estabelecidas neste Regulamento 
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Art. 32 A garagem deverá apresentar instalações suficientes e deverá ser 

provida de todos os equipamentos que forem necessários à manutenção, guarda e reparo dos 

veículos. 

 

Art. 33 Ocorrendo avaria em viagem, o Concessionário deverá 

providenciar a imediata substituição do veículo avariado ou transporte gratuito dos 

passageiros. 

 

Art. 34 O veículo deverá apresentar no seu interior, em local visível ao 

passageiro, informação do número do telefone designado para atender a reclamações, do 

valor do troco máximo obrigatório, do valor do preço de passagem, da proibição de fumar, 

além de outras que se fizerem necessárias. 

 

I - o controle dos passageiros será por processo mecânico, podendo ser 

adotado o processo de bilhetagem automático; 

II - o troco máximo obrigatório será fixado periodicamente pelo 

Concedente 

 

Art. 35 As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características 

técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento ao usuário. 

 

CAPÍTULO  X 

DO PESSOAL DE OPERAÇÃO 

 

Art. 36 O pessoal de operação compreende: 

 

I - motorista; 

II - cobrador e/ou auxiliar do motorista, quando necessário; 

III - o despachante, quando necessário. 

 

Art. 37 O Concessionário adotará processos adequados de seleção e 

aperfeiçoamento do seu pessoal, especialmente para o desempenho de atividades 

relacionadas com a segurança do transporte. 

 

Parágrafo único – O Concessionário deverá manter programas de 

treinamento para o pessoal, particularmente para os que desempenham funções relacionadas 

com a segurança do transporte e para aqueles que mantenham trato direto com o público. 

 

Art. 38 O Concessionário obriga-se a afastar qualquer preposto ou 

funcionário que, em apuração regular, for considerado inconveniente ou culpado de grave 

violação de dever previsto em lei ou neste Regulamento. 

 

Parágrafo único - O afastamento poderá ser determinado imediatamente, 

em caráter preventivo, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias, enquanto se  processe a 

apuração. 

 

CAPÍTULO XI 

DA OPERAÇÃO DO SERVIÇO 
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Art. 39 A frota e a freqüência da linha serão estabelecidas pelo Concedente 

em função da demanda, do nível de conforto do passageiro, da segurança de tráfego, da 

velocidade operacional e da extensão do itinerário, definido por metodologia própria. 

 

Art. 40 Para cumprimento do quadro de horário, a empresa operadora se 

obriga a colocar em operação, o número de veículos necessários, até o limite da frota 

especificada. 

 

Parágrafo único - A frota reserva deverá estar disponível para auxiliar no 

cumprimento do quadro de horários especificado. 

 

Art. 41 O Concedente poderá requisitar veículo e pessoal de operação para 

atendimento a serviço de emergência ou de interesse público. 

 

CAPÍTULO  XII 

DA FISCALIZAÇÃO E DA AUDITORIA 

 

Art. 42 A fiscalização do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros por 

Ônibus será exercida permanentemente pelo Concedente através de agentes próprios, 

devidamente credenciados e identificados, visando o cumprimento deste Regulamento, 

portarias, normas e ordens de serviço dela emanados. 

 

Art. 43 Cabe ao agente da fiscalização a retirada do veículo de circulação 

nos casos previstos neste Regulamento. 

 

Art. 44 O agente da fiscalização, quando necessário, poderá determinar 

providências de caráter emergencial, visando a continuidade da execução do serviço 

concedido. 

 

Art. 45 O agente de fiscalização deverá portar identificação que o credencie 

ao livre trânsito nos veículos. 

 

CAPÍTULO XIII 

DO CUSTO OPERACIONAL E DO PREÇO DA PASSAGEM 

 

Art. 46 O custo operacional do serviço de transporte coletivo municipal de 

passageiros por ônibus será fixado de forma a propiciar a justa remuneração do capital, o 

melhoramento e a expansão do serviço e assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do 

Sistema. 

 

§1° - Ao Concedente caberá estabelecer componentes tarifários, bem como 

os critérios, condições, normas e procedimentos necessários à fixação das tarifas, observado 

o equilíbrio econômico financeiro do serviço. 

 

§2° - As tarifas poderão ser fixadas para segmento da linha urbana, segundo 

a conveniência do interesse público. 
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Art. 47 O Concedente manterá controle atualizado sobre o valor dos 

componentes tarifários, ficando a empresa operadora obrigada a dar informações necessárias 

ao estudo e cálculo das tarifas. 

 

Art. 48 É vedado à empresa operadora cobrar preço de passagem em 

dissonância com o valor devidamente autorizado. 

 

Art. 49 A compatibilização da receita arrecadada com o custo operacional 

será realizada periodicamente, de acordo com as normas estabelecidas pelo Concedente. 

 

Art. 50 A gratuidade do serviço público de transporte coletivo municipal de 

passageiros por ônibus ficará restrita aos casos estabelecidos em lei e neste Regulamento. 

§1º - A operação da isenção do pagamento de passagem será estabelecida 

pelo Concedente, nos casos previstos em lei, observado o disposto no inciso VIII do art. 7º 

deste Regulamento. 

 

§2º - O transporte de criança até a data do seu 5º (quinto) aniversário será 

gratuito, desde que não ocupe assento isoladamente. 

 

§3º- Será gratuito o transporte de Fiscal do Concedente em serviço e 

devidamente credenciado. 

 

 

CAPÍTULO XIV  

 DA REMUNERAÇÃO E DA REVISÃO 

 

Art. 51 O Concessionário será remunerado pelo serviço efetivamente 

prestado, nos termos estabelecidos em contrato de concessão, neste Regulamento e 

legislação pertinente. 

 

Art. 52 O reajuste da remuneração do Concessionário será procedido de 

forma a assegurar a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, baseada 

na variação dos índices de custos ou preços relativos aos componentes admitidos pelo 

Concedente. 

 

Art. 53 Observado o disposto no art. 52 deste Regulamento, a tarifa 

contratual será revista pelo Concedente para mais ou para menos, conforme o caso, sempre 

que forem criados, alterados ou extintos tributos ou encargos legais à exceção dos impostos 

sobre a renda, modificações nos coeficientes de consumo pela melhoria do itinerário ou 

decorrente de atualizações tecnológicas, bem como pelas disposições legais ocorridas após a 

data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão na tarifa estabelecida. 

 

Art. 54 É vedado estabelecer privilégios tarifários, exceto os previstos em 

lei. 

 

CAPÍTULO XV  

 DA INFRAÇÃO E DAS PENALIDADES  
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SEÇÃO I  

 DA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO 

 

Art. 55 Constitui infração a ação ou omissão que importe na inobservância, 

por parte do Concessionário ou de seu preposto, das normas estabelecidas neste 

regulamento e das demais, complementares. 

 

Art. 56 O poder de polícia administrativa afeto à aplicação das penalidades 

previstas nesta seção será exercido pelo Concedente, por si ou através de seu agentes 

credenciados, que terá competência para administrar a apuração da infração e aplicabilidade 

das penas. 

 

Art. 57 Constatada a infração, será emitido o auto correspondente que 

conterá: 

 

I - nome e número da empresa operadora, e da respectiva linha se for o caso; 

II - identificação do veículo, se for o caso; 

III - local, dia e hora da infração; 

IV - dispositivo regulamentar infringido, com descrição sucinta da infração; 

V - assinatura e número de matrícula do emitente; 

VI - assinatura do infrator sempre que for possível, e data de seu 

recebimento. 

 

Art. 58 A assinatura do infrator no auto não significa reconhecimento da 

infração, assim como a sua ausência não invalida o ato fiscal. 

 

Art. 59 Em nenhum caso, poderá o auto de infração ser inutilizado ou 

destruído pelo agente da fiscalização, devidamente credenciado pelo Concedente, nem 

sustado seu processo até decisão final. 

Art. 60 O Concessionário é responsável por seu ato e de seu preposto 

perante o Concedente. 

 

SEÇÃO II 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 61 A infração aos preceitos deste regulamento ensejarão as seguintes 

penalidades: 

 

I - multa; 

II - advertência escrita; 

III - retirada do veículo de circulação; 

IV - apreensão do veículo; 

V - suspensão do serviço do Concessionário; 

VI - cessação do serviço concedido; 

 

§ 1º - A multa não prejudica a aplicação de demais penalidades. 
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§ 2º - Cometidas duas ou mais infrações concomitante, aplicar-se-ão as 

penalidades correspondentes. 

 

Art. 62 As infrações que são objeto de penalidades estão descritas no Anexo 

I - Descrição das Infrações. 

 

Art. 63 A autuação não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu 

origem. 

 

Art. 64 Serão aplicadas ao Concessionário multas nas infrações deste 

Regulamento, cujos valores serão: 

 

I - 60 (sessenta) vezes o valor da tarifa praticada, para infração aos deveres 

do Grupo 1; 

II - 90 (noventa) vezes o valor da tarifa praticada, para infração aos deveres 

do Grupo 2; 

III - 120 (cento e vinte) vezes o valor da tarifa praticada, para infração aos 

deveres do Grupo 3; 

IV – 240 (duzentos e quarenta) vezes o valor da tarifa praticada, para 

infração aos deveres do Grupo 4; 

 

Art. 65 Será aplicada advertência escrita ao Concessionário, através de 

processo administrativo, com amplo direito de defesa. que: 

 

I - cometer falta grave não computada neste Regulamento, a critério do 

Concedente; 

II - der causa a manifesta deficiência do serviço concedido; 

III - encaminhar documento comprovadamente adulterado; 

IV - recusar continuadamente cumprir as determinação do Concedente; 

 

Parágrafo único - A advertência escrita é da competência do Concedente 

e/ou agentes credenciados. 

 

Art. 66 A retirada do veículo de circulação, através da retenção da 

Autorização de Tráfego, ocorrerá quando: 

 

I - o veículo não oferecer condição de segurança; 

II - estiver o motorista dirigindo em estado de embriaguez, sob efeito de 

substância tóxica, ou sem o domínio de suas normais condições, psíquica e motora; 

III - não estiver funcionando adequadamente o dispositivo de controle de 

passageiros; 

IV - o veículo estiver sendo conduzido por pessoa inabilitada; 

 

Parágrafo único - No caso dos Incisos I, II e IV, a retirada do veículo será 

procedida em qualquer ponto do percurso, enquanto que no Inciso III, a retirada será 

efetivada no ponto de controle. 
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Art. 67 A cassação do serviço concedido será de responsabilidade do 

Prefeito Municipal mediante conclusão de processo administrativo, nos seguintes casos:  

 

I - perda do requisito de capacidade administrativa e/ou econômico-

financeira, e/ou técnico operacional; 

II - falência fraudulenta; 

III - paralisação geral do serviço concedido, quando der causa; 

IV - suspensão parcial ou total do serviço concedido, sem anuência do 

Concedente; 

V - transferência do serviço concedido a terceiro, sem anuência do 

Concedente. 

 

CAPÍTULO XVI 

DO DIREITO DE PETIÇÃO 

 

Art. 68 Contra o auto de infração, caberá defesa perante o setor competente, 

em primeira instância, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do primeiro dia útil 

seguinte ao do seu recebimento pelo Concessionário autuado, recurso em segunda instância 

ao Prefeito Municipal. 

 

Parágrafo único - Só se admitirá defesa ou recurso contra um único auto de 

infração, sendo liminarmente desconhecidos a defesa ou  recurso múltiplos. 

 

Art. 69 Quando o Concessionário autuado não recorrer do auto de infração, 

a multa deverá ser paga no Concedente em até 3 (três) dias úteis após o vencimento do prazo 

para recurso. 

 

Parágrafo único - O não pagamento da multa resultante da aplicação de auto 

de infração, no prazo estabelecido, implicará na incorporação ao seu valor, da correção 

monetária prevista em lei, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 

 

CAPÍTULO XVII 

DA INTERVENÇÃO 

 

Art.70 O Concedente poderá intervir na empresa detentora da concessão, 

com o fim de assegurar a adequada prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das 

normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

 

Parágrafo único – A intervenção que alude este artigo se dará por ato formal 

do Prefeito Municipal. 

 

Art.71 Declarada a intervenção, o Concedente deverá, no prazo de 30 

(trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes 

da medida e apurar responsabilidades, assegurando o direito amplo de defesa. 

 

§1º - Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos 

legais e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente 

devolvido ao Concessionário, sem prejuízo de seu direito á indenização. 
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§2º  - O procedimento administrativo a que se refere o “caput” deste artigo 

deverá ser concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de considerar-se 

nula a intervenção. 

 

Art.72 Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a 

administração do serviço será devolvida ao Concessionário, precedida de prestação de 

contas.  

 

 

CAPÍTULO XVIII 

DA EXTINÇÃO 

 

Art.73 Extingue-se a concessão por: 

 

I - advento do termo contratual; 

II - encampação; 

III - caducidade; 

IV - rescisão; 

V - anulação; e 

VI - falência ou extinção do Concessionário e falecimento ou incapacidade 

do titular, no caso de empresa individual. 

 

§1° - Extinta a concessão, retornam ao Concedente todos os bens 

reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao Concessionário conforme previsto no edital 

e estabelecido no contrato. 

 

§2° - Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo 

Concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. 

 

§3° - A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a 

utilização, pelo Concedente, de todos os bens reversíveis. 

 

§4° - Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o Concedente, 

antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações 

necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida ao 

Concessionário, nas formas dos artigos 94 e 95 da Lei Federal 8.987. 

 

Art.74 A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a 

indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não 

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a 

continuidade e a atualidade do serviço concedido. 

 

Art.75 Considera-se encampação a retomada do serviço pelo Concedente 

durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa 

específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior. 
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Art.76 A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do 

Concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções 

contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, da legislação específica e as normas 

convencionadas entre partes. 

 

1° - A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo Concedente 

quando: 

 

a) o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo 

por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 

b) o Concessionário descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais 

regularmente concernentes à concessão; 

c) o Concessionário paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas 

as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

d) o Concessionário perder as condições econômicas, técnicas ou 

operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido; 

e) o Concessionário não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 

devidos prazos; 

f) o Concessionário não atender a intimação do Concedente no sentido de 

regularizar a prestação do serviço. 

 

§2° - A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da 

verificação da inadimplência do Concessionário em processo administrativo, assegurado o 

direito de ampla defesa. 

 

§3° - Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de 

comunicados ao Concessionário, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos 

no §1° deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e 

para o enquadramento, nos termos contratuais. 

 

§4° - Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a 

caducidade será declarada por decreto do Concedente, independentemente de indenização 

prévia, calculada no decurso do processo. 

 

§5° - A indenização de que trata o parágrafo anterior, será devida na forma 

do artigo 74 deste Regulamento e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e 

dos danos causados pelo Concessionário. 

 

§6° - Declarada a caducidade, não resultará para o Concedente qualquer 

espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos  

com terceiros ou com empregados do Concessionário. 

 

Art.77 - O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa do 

Concessionário, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Concedente, 

mediante ação judicial especialmente intentada  para este fim. 

 

Parágrafo único - Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços 

prestados pelo Concessionário não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão 

judicial transitada em julgado. 

 

Continua folha 19 



    PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

    SÃO LOURENÇO – MG 
     GABINETE DO PREFEITO 

___________________________________________________ 

 

DECRETO Nº 2.000 

Folha 19 

 

CAPÍTULO XIX  

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art.78 Os prazos previstos neste Regulamento serão contados a partir do 

primeiro dia útil após seu conhecimento  pelo Concessionário. 

 

 Parágrafo único - O prazo, cujo vencimento incidir em dia que não haja 

expediente na Prefeitura, ficará prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. 

 

 Art.79 Constatado o transporte coletivo não concedido, será convocada 

autoridade policial de trânsito que procederá à atuação sistemática do infrator segundo o  

Código de Trânsito Brasileiro - CTB, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. 

 

 Art.80 O débito consolidado do Concessionário ora não quitado em tempo 

hábil, será lançado em dívida ativa e emitida a certidão correspondente, que será enviada à 

Procuradoria Jurídica do Concedente para cobrança judicial. 

 

 Art.81 O Prefeito Municipal expedirá portarias e normas complementares a 

este Regulamento, fazendo-as publicar no  quadro de aviso da Prefeitura. 

 

 Art.82 O Prefeito Municipal poderá avocar em qualquer fase, processo 

administrativo relativo ao Sistema. 

 

 Art.83 Os casos omissos neste Regulamento, ou de interpretação duvidosa, 

serão resolvidos pelo Prefeito Municipal. 

 

 Art.84 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art.85 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

  Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 01 de agosto de 2003. 

 

 

 

 

 

Clóvis Aparecido Nogueira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Evaldo de Souza 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

CAN/WMM/als 
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ANEXO 1 - DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES 

 

 

Concedente 

 

INFRAÇÕES GERAIS 

 

GRUPO 1 

 

I - Ausência, no veículo, de documento que ali deveria estar; 

 

II - Inexistência ou má condição de funcionamento e conservação no veículo, 

de equipamento obrigatório e do exigido para cada linha; 

 

III - Não conter indicação dos pontos extremos da linha na parte dianteira 

externa do veículo; 

  

IV - Recusa de transporte gratuito, nos casos previstos em lei e neste 

Regulamento; 

 

V - Manutenção, em serviço, para atendimento ao usuário, de pessoal não 

uniformizado, em más condições de higiene ou sem identificação pessoal e do 

Concessionário; 

 

VI- Permitir lavar ou fazer a manutenção mecânica do veículo na via pública, 

exceto em situações emergênciais; 

 

VII - Não  zelar pela boa ordem no interior do veículo; 

 

VIII -  Não operar o veículo no horário noturno com as luzes internas acesas; 

 

IX - Não operar, no horário noturno, com o letreiro aceso; 

 

X - Não impedir o comércio ambulante e mendicância dentro do veículo; 

 

XI - Não preencher corretamente documento exigido pelo Concedente para a 

operação da linha; 

 

GRUPO 2 

 

I - Transporte de passageiro visivelmente identificável como embriagado; 

 

II - Conduta inconveniente do pessoal em serviço; 

 

III - Desrespeito ou oposição à fiscalização do Concedente através de seus 

agentes credenciados; 
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IV - Apresentação do veículo para início de viagem em más condições de 

funcionamento, conservação ou higiene; 

 

V - Alteração da capacidade do veículo, em desacordo com o certificado de 

registro; 

 

VI - Atraso ou falta de encaminhamento ao Concedente de qualquer 

comunicação prevista neste Regulamento; 

 

VII - Descumprimento de normas de serviço do Concedente; 

 

VIII - Não manter os dados cadastrais da empresa, dos veículos e dos 

operadores, atualizados junto ao Concedente; 

 

IX - Não comunicar ao Concedente toda alteração no contrato social e 

estatutos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do seu arquivamento em 

repartição competente; 

 

X - Permitir a ausência do despachante no ponto de controle, sem prévia 

anuência do Concedente; 

 

XI - Não manter no interior do veículo de forma visível as  informações 

obrigatórias; 

 

XII - Não manter preposto na garagem para solução de problemas 

emergenciais; 

 

XIII - Transportar passageiro que comprometa a segurança, higiene, saúde 

pública, conforto ou a tranqüilidade dos demais passageiros. 

 

XIV - Não acatar as determinações da Fiscalização do Concedente; 

  

XV - Movimentar o veículo sem que as portas de embarque e desembarque 

estejam fechadas; 

 

XVI - Não obedecer rigorosa e regularmente o ponto de embarque e 

desembarque de passageiros, aproximando sempre que possível o veículo da guia da 

calçada/baia. 

 

XVII - Deixar de atender sinal de parada ou recusar passageiro no ponto 

demarcado, estando o veículo com sua lotação incompleta; 

 

XVIII - Não favorecer o embarque e desembarque de criança, gestante, idoso 

e deficiente físico visual; 

  

IX - Efetuar a partida do veículo sem que termine o embarque e/ou 

desembarque do passageiro; 
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XX - Interromper a viagem sem motivo justo; 

 

XXI - Transferir a terceiro a leitura do instrumento contador de passageiros; 

 

 

GRUPO 3 

 

I - Permanência de veículo em serviço contra expressa determinação do 

Concedente e/ou agentes credenciados; 

 

II - Transporte de substância, objeto ou animal perigoso que comprometa o 

conforto ou a segurança do passageiro; 

 

III - Alteração do regime de funcionamento da linha em desacordo com este 

Regulamento; 

 

IV - Suspensão parcial ou total do serviço em desacordo com este 

Regulamento; 

 

V - Baldeação em desacordo com este Regulamento; 

 

VI - Recusa ou atraso no fornecimento de qualquer informação solicitada 

pelo Concedente; 

 

VII - Utilização de veículo não registrado no Concedente; 

 

VIII - Não comunicar ao Concedente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

qualquer acidente com seu veículo, com ou sem vítimas; 

 

IX - Não comunicar ao Concedente, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, qualquer alteração de itinerário por impossibilidade ocasional de tráfego 

devidamente comprovada; 

 

X - Não equipar o veículo com todos os equipamentos obrigatórios exigidos 

pelo Código de Transito Brasileiro ou pelo Concedente, e mantê-los em perfeito estado de 

funcionamento; 

 

XI - Não  dar condição digna e segura de trabalho ao seu operador; 

 

XII - Utilizar, na limpeza do veículo, substância que coloque em risco a 

segurança e conforto do passageiro; 

 

XIII - Não realizar serviço eventual quando determinado pelo Concedente, 

conforme fixação prévia do horário, itinerário e forma de remuneração. 
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XIV - Permitir o abastecimento de combustível ao veículo com passageiro; 

 

XV - Não fornecer corretamente e exatos os dados relativos ao efetivo 

controle operacional do serviço delegado, dentro das condições e prazos estabelecidos; 

 

XVI - Não realizar a viagem especificada; 

 

XVII - Permitir veículo em operação com emissão excessiva de poluentes; 

 

XVIII - Falta de decoro, urbanidade e respeito no trato com o passageiro, 

servidor credenciado pelo Concedente ou autoridades; 

 

IX - Abandonar o veículo, ou posto de trabalho, sem causa justificada; 

 

XX - Cobrar passagem de criança até a data de seu 5º (quinto) aniversário, 

quando esta não ocupar assento isoladamente. 

 

 

GRUPO 4 

 

I - Falta de assistência ao passageiro, em caso de acidente ou interrupção de 

viagem; 

 

II - Condução do veículo por pessoa sem habilitação ou habilitação em 

desacordo com a exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro; 

 

III - Colocação ou manutenção em serviço, de veículo sem condições de 

segurança; 

 

IV - Condução do veículo em condições que comprometam a segurança do 

passageiro; 

 

V - Manutenção de motorista em serviço além da jornada legalmente 

permitida; 

 

VI - Não manter o veículo dentro da padronização exigida; 

 

VII - Não suprir o cobrador da quantidade de troco suficiente para a jornada 

diária de trabalho; 

 

VIII - Permitir a circulação do veículo sem o porte da documentação 

obrigatória exigida pela legislação pertinente; 

 

IX - Não manter frota reserva em condição de operação. 

 

X - Não afastar empregado ou preposto cuja permanência no serviço for 

julgada inconveniente pela Município; 
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XI - Não propiciar à fiscalização plenas condições para o exercício de suas 

funções, inclusive permitindo o acesso ao veículo e instalações; 

 

XII - Alterar itinerário, pontos de controle e ponto de embarque/desembarque,  

sem prévia autorização do Concedente; 

 

XIII - Cobrar passagem e arrecadar o valor em discordância com o estabelecido 

pelo Concedente; 

 

XIV - Preencher os documentos exigidos pelo Concedente para 

acompanhamento da operação com adulteração de dados. 

 

XV - Desacatar e/ou desrespeitar a  fiscalização do Concedente; 

 

XVI - Permitir operadores trabalhar em estado de embriaguez ou sob efeito de 

substância tóxica de qualquer natureza; 

 

XVII - Sonegar troco ao passageiro.  
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LEI MUNICIPAL Nº 2.588 

Autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de 

concessão ou permissão, o serviço público de transporte 

coletivo do Município de São Lourenço. 

 

O Povo de São Lourenço, por seus representantes aprovou e eu, em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei; 

 

 

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a delegar, por meio de concessão ou 

de permissão, exigida a licitação, nos termos da legislação própria, a prestação do serviço 

público de transporte coletivo do Município de São Lourenço. 

 

Parágrafo Único. A concessão ou a permissão a que se refere o “caput” desse 

artigo, reger-se-ão por esta Lei, pelos regulamentos específicos, pelas normas constantes dos 

atos administrativos delegatórios do serviço e pelas normas da Lei Federal nº 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995, Lei Orgânica do Município de São Lourenço e demais diplomas legais 

aplicáveis. 

 

Art.2º Para os devidos fins desta Lei, entende-se por concessão, a delegação 

pelo poder público da execução de serviço de transporte coletivo municipal a terceiros, por 

prazo determinado e condições estabelecidas no regulamento e contratos respectivos, visando 

a atender ao interesse público mediante contrato de concessão de direito público. 

 

Art.3º Para fins desta Lei, entende-se por permissão a delegação à terceiro da 

execução de serviço de transporte coletivo municipal, em caráter precário, mediante ato 

unilateral do poder público. 

 

Art.4º A prestação do serviço de que trata esta lei deverá ser feita de forma a 

satisfazer as exigências de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade e cortesia, bem como de modicidade das tarifas, conforme previsto no Artigo 6º 

da Lei 8.987 de 13/02/1995. 

 

Art.5º O serviço delegatório nos termos desta Lei, será exercido em nome da 

administração pública, por conta e risco do delegatário. 

 

Art.6º São poderes do concedente ou permitente: 

 

I - regulamentar o serviço concedido; 

II - proceder à inspeção e exercer a fiscalização do serviço delegado quanto à 

sua qualidade, eficiência e atendimento ao usuário; 

III - alterar unilateralmente as cláusulas regulamentares quando julgar 

conveniente ao melhor atendimento ao usuário, bem como coibir o transporte não previsto 

nesta Lei ou no Regulamento próprio; 

IV - extinguir a concessão antes de findo o prazo previsto no contrato e em 

qualquer tempo a permissão, se o interesse público assim o recomendar, de acordo com o 

Regulamento; 

V - intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos no 

regulamento; 
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VI - aplicar penalidades regulamentares contratuais; 

VII - fixar tarifas e revê-las, nas formas e condições previstas nesta Lei e no 

Regulamento; 

VIII - encampar a concessão, nos termos desta Lei e do regulamento específico 

e do contrato; 

IX – Coibir o transporte ilegal no âmbito do Município. 

 

Art.7º São deveres do concedente e do permitente: 

 

I - indenizar o concessionário ou permissionário nos casos previstos nesta Lei, 

no regulamento próprio, e no contrato ou ato unilateral; 

II - garantir ao concessionário ou permissionário tarifas justas, remuneratórias 

do serviço; 

III - cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as 

cláusulas constantes do contrato de concessão ou ato de permissão. 

IV – Reduzir os danos sociais e econômicos decorrentes dos 

congestionamentos de tráfego e conservação da via.  

V – Estabelecer prioridade para o deslocamento de pedestre e o transporte 

coletivo de passageiros, em sua superposição com o transporte individual. 

 

Art.8º São deveres do concessionário e do permissionário: 

 

I - prestar serviço adequado, ininterrupto, com garantia de qualidade e 

eficiência, na forma e condições estabelecidas no contrato e no ato delegatório; 

II - cobrar as tarifas pertinentes à prestação do serviço na forma fixada no 

contrato de concessão ou no ato de permissão; 

III - recolher do usuário e repassar ao poder concedente tributos pertinentes do 

serviço na forma fixada no contrato de concessão ou no ato de permissão; 

IV - prestar o serviço delegado nos limites previstos no contrato ou ato 

unilateral, conforme o caso; 

V - aceitar e acatar as alterações impostas pelo poder concedente ou 

permitente que tenham por finalidade o melhor e adequado atendimento ao usuário do serviço 

e o bem estar social. 

 

Art.9º São direitos do concessionário e do permissionário: 

 

I - recebimento das tarifas remuneratórias nos limites previstos nesta Lei, no 

regulamento e atos próprios; 

II - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão ou 

permissão; 

III - revisão tarifária sempre que se comprovar desequilíbrio econômico-

financeiro, sem que para isso tenha incorrido em culpa; 

IV - revisão remuneratória do capital, quando o concedente ou permitente 

alterar as condições de prestação do serviço; 

V - recebimento de indenização nos casos e condições previstos nesta Lei, no 

regulamento próprio, no contrato e demais legislação pertinente; 
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VI - garantia e segurança para o livre desempenho das atividades necessárias à 

prestação do serviço de acordo com o instrumento próprio de delegação. 

 

Art.10 São deveres do usuário: 

 

I - pagar as tarifas cobradas pelo prestador do serviço; 

II - submeter-se às condições indispensáveis à prestação do serviço; 

III - outros previstos em cláusulas regulamentares. 

IV - contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos 

através dos quais lhes são prestados os serviços. 

 

Art.11 São direitos do usuário: 

 

I - prestação eficiente, adequada, regular e permanente do serviço de acordo 

com as cláusulas regulamentares; 

II - fiscalizar o prestador do serviço no que concerne à qualidade e eficiência 

do serviço, através da denúncia ao concedente ou permitente das omissões ou atos comissivos 

contrários ao seu direito; 

III - exigir do delegatário do serviço, na forma definida no regulamento, o 

cumprimento das suas obrigações; 

IV - não pagar tarifa sem que estejam devidamente aprovadas e autorizadas 

pela autoridade competente; 

V - outros previstos em cláusulas regulamentares. 

 

Art.I2 O contrato de concessão ou ato de permissão, indispensável à 

delegação de serviço por estas modalidades, deve definir o objeto, delimitar o serviço, 

estabelecer o modo, a forma, as condições de prestação de serviço e os direitos e deveres do 

usuário. 

Parágrafo Único. São cláusulas essenciais do contrato: 

 

I - objeto e prazo da concessão; 

II - o modo, a forma e as condições de prestação do serviço; 

III - valor do contrato; 

IV - os critérios para determinação do custo do serviço; 

V- os direitos e deveres do concedente e do concessionário; 

VI - os direitos e deveres do usuário; 

VII - as penalidades contratuais e administrativas, a autoridade competente, o 

modo e a forma para aplicá-las; 

VIII - a forma e o procedimento para revisão dos custos e das tarifas; 

IX - as condições para revogação e rescisão; 

X - as indenizações, quando for o caso; 

XI - as condições para prorrogação do contrato; 

XII – As condições para transferência do contrato. 

 

Art.13 A execução do contrato de concessão ou ato unilateral de permissão é 

da responsabilidade direta e exclusiva do concessionário ou permisssionário, que responderá 

por todos os prejuízos causados ao concedente ou permitente, ao usuário e a terceiros. 
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Art.14 A justa tarifa a que se refere esta Lei deve possibilitar a remuneração 

do investimento, tendo em vista a operação do serviço de transporte, de modo a preservar o 

equilíbrio econômico-financeiro da atividade nos termos seguintes: 

 

I - a composição da tarifa obedecerá ao regime de prestação do serviço pelo 

custo, acrescida do componente de remuneração do capital do concessionário ou delegatário; 

II - a fixação da tarifa levará em consideração a alternativa de menor custo. 

 

Parágrafo Único. O poder concedente deverá agregar à tarifa o valor dos 

tributos devidos, ficando o delegatário do serviço obrigado a recolhê-los do usuário e 

repassá-los na forma estipulada pela legislação em vigor. 

 

Art.15 No atendimento às peculiaridades do serviço, poderá o poder 

concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de 

outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos 

associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, 

observando o disposto no art.17 desta Lei. 

 

Art.16 O contrato de concessão poderá ser transferido à vista de requerimento 

conjunto do delegatário e do interessado, após expressa anuência do poder concedente, 

observado o atendimento das seguintes condições por parte do interessado: 

a-) estar inscrito no registro cadastral de licitantes do poder concedente; 

b-) satisfazer aos requisitos exigidos no edital que originou a concessão. 

 

Art.17 As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características 

técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento ao usuário. 

 

Art.18 Entende-se por custo da prestação do serviço de transporte, para os fins 

desta Lei: 

 

I - despesas de operação do serviço; 

II - despesas fiscais. 

 

Art.19 O contrato de concessão ou ato de permissão extingue-se: 

 

I - pela expiração do prazo contratual; 

II - pela anulação ou cassação; 

III - pela rescisão, bilateral ou unilateral; 

IV – em virtude de decisão judicial; 

V – pela encampação; 

VI - por falência ou insolvência do concessionário ou permissionário. 

VII – por caducidade 

 

§1º Expirado o prazo contratual, o serviço delegado retorna ao concedente, 

sem indenização ou ônus. 
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§2º A reversão poderá acarretar indenização em favor do concessionário  ou 

do permissionário, de acordo com cláusulas regulamentares, excluindo-se a hipótese do 

parágrafo anterior. 

 

§3º A rescisão unilateral dar-se-á por interesse público, devidamente 

caracterizado, inclusive o relacionado com a inadequada prestação do serviço concedido, 

assegurado amplo direito de defesa do concessionário ou permissionário. 

 

Art.20 O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de 

assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento  das normas 

contratuais, regulamentares e legais pertinentes. 

 

Art.21 O Poder Executivo baixará decreto para disciplinar o serviço delegado 

na forma desta Lei e demais atos necessários à boa execução do referido serviço. 

 

Art.22 O prazo da concessão ou permissão fixado no edital de licitação deverá 

atender ao interesse público e às necessidades ditadas pelo valor do investimento. 

 

Art.23 Fica assegurada a gratuidade prevista no § 2° do artigo 230 da 

Constituição Federal de 1988. 

 

§1º O benefício mencionado no presente artigo estende-se ao portador de 

deficiência física com comprovada carência financeira e desde que cadastrado no órgão 

competente. 

 

§2º Aos alunos da rede pública devidamente uniformizados e identificados 

com carteira de estudante. 

 

Art.24 A gratuidade no serviço de transporte só poderá ser concedida, 

ampliada ou estendida mediante a indicação da correspondente fonte de custeio, sendo 

vedado o acréscimo no valor da tarifa . 

 

Art.25 São veículos do transporte coletivo de passageiros ônibus e 

microônibus, cujo modelo regular de fabricação contenha nas suas características técnicas, 

dentre outras, corredor interno para circulação, janela de emergência, sistema de abertura da 

porta comandado pelo motorista, altura suficiente para a circulação segura e ventilação 

apropriada. 

 

Art.26 O Poder Executivo organizará e coordenará as atividades de 

planejamento, regulamentação e fiscalização das concessões e das permissões. 

 

Art.27 Será considerado transporte ilegal de passageiros o serviço remunerado 

executado sem a devida concessão, permissão ou autorização do poder concedente. 

 

§1º A infringência do disposto no presente artigo sujeitará o infrator às 

seguintes penalidades: 

a) multa; 

b) retenção do veículo. 
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§2º A apreensão do veículo e as multas aplicadas não elidirão as penalidades 

previstas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, quando da constatação de outras 

irregularidades. 

 

§3º As penalidades previstas no §1º deste artigo serão regulamentadas por 

decreto do Poder Executivo do Município. 

 

Art.28 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.29 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 

Municipal nº 2.082 de 28 de outubro de 1993, Lei Municipal nº 2.499 de 15 de setembro de 

1999. 

 

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento desta Lei competir, que a 

cumpram e a façam cumprir, fiel e inteiramente como nela se contém. 

 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 25 de novembro de 2002. 

 

 

 

 

 

Clóvis Aparecida Nogueira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaldo de Souza 

Secretário Municipal de Administração 
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    SÃO LOURENÇO – MG 
     GABINETE DA PREFEITA 
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LEI MUNICIPAL Nº 3.346  

Define a condição de beneficiário do transporte coletivo 

municipal para acesso a gratuidade de que trata o § 2º do 

Artigo 205 da Lei Orgânica Municipal - LOM e contém 

outras providências. 

 

 

 

 O Povo do Município de São Lourenço/MG, por seus representantes aprovou, e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Capítulo I - Disposições Preliminares 

 

 

 Art. 1º. Para atendimento ao disposto no § 2º do Artigo 205 da Lei Orgânica Municipal – 

LOM, fica regulamentado o acesso gratuito das pessoas portadoras de deficiência ao transporte 

coletivo municipal, conforme critérios estabelecidos nesta Lei. 

  

 Art. 2º. A gratuidade no transporte coletivo do Município de São Lourenço, será 

concedido às pessoas com deficiências físicas, visuais, mentais, auditivas ou múltiplas, quando 

enquadradas nas exigências desta Lei. 

 

 

Capítulo II - Das Definições 

 

 

 Art. 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se: 

 

 I – pessoa com deficiência -  aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas; 

 II - deficiência: toda perda ou anomalia de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano; 

 III – deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 

tempo suficiente para não permitir a recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de 

novos tratamentos; 

 IV – incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, 

com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 

com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 

ao desempenho de função ou atividade a ser exercida; 

 V - “Cartão Benefício”: documento eletrônico de uso pessoal e intransferível, que permite 

aos seus titulares usufruir do benefício da gratuidade, para pessoas com deficiência, no serviço de 

transporte coletivo deste Município; 

 VI - beneficiário: solicitante que se enquadra nos critérios estabelecidos nesta lei. 
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Capítulo III - Dos Beneficiários 

 

 

 Art. 4º. São considerados beneficiários do passe-livre no transporte coletivo municipal, as 

pessoas com deficiência que se enquadram nas seguintes categorias: 

 

 I – deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-o sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para 

o desempenho de funções, as quais impeçam ou diminuam de forma efetiva o deslocamento e 

mobilidade da pessoa; 

 II – deficiência auditiva: perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, 

variando de graus e níveis na forma seguinte: 

 

 a) de 56 a 70 decibéis (db) – surdez acentuada; 

 b) de 71 a 90 decibéis (db) – surdez severa; 

 c) acima de 91 decibéis (db) – surdez profunda. 

 

 III – deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

menor olho, com a melhor correção ótica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 

0,05 no melhor olho, com a melhor correção ótica, os casos nos quais a somatória da medida do 

campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores; 

 IV – deficiência intelectual: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas, tais como: 

 

 a) comunicação; 

 b) cuidado pessoal; 

 c) habilidades sociais; 

 d) utilização da comunidade; 

 e) saúde e segurança; 

 f) habilidades acadêmicas; 

 g) lazer; e, 

 h) trabalho. 

 

 V – deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

 

 § 1º. Não farão jus ao “Cartão Benefício”, os solicitantes que estejam em tratamento 

fisioterapêutico, salvo nos casos em que se enquadrarem nas hipóteses previstas no presente 

artigo. 
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 § 2º. Os solicitantes com síndrome de Down, farão jus ao “Cartão Benefício”. 

  

 § 3º. Não farão jus ao “Cartão Benefício”, os solicitantes diagnosticados com transtorno 

mental decorrente de dependência química. 

 

 

Capítulo IV - Da Solicitação 

 

 

 Art. 5º. A solicitação poderá ser efetivada por qualquer pessoa, independentemente de 

procuração ou grau de parentesco com pretenso beneficiário, desde que, para tanto, sejam 

apresentados à Secretaria de Desenvolvimento Social os seguintes documentos: 

 

 a) cópia de documento de identificação pessoal, devidamente emitidos por órgãos ou 

entidades oficiais; 

 b) comprovante atualizado de que reside no Município de São Lourenço; 

 c) comprovante atualizado de renda; 

 d) 02 (duas) fotografias 3X4, tanto do beneficiário quando do acompanhante, se for o 

caso. 

 

 

Capítulo V - Dos Critérios de Comprovação 

 

 

 Art. 6º. Observados os critérios sócio-econômicos de concessão e as demais disposições 

estabelecidas neste regulamento, a obtenção do “Cartão Benefício” estará condicionada à 

comprovação da condição de deficiência, bem como, do enquadramento do solicitante nos 

critérios diagnósticos de concessão. 

 

 § 1º. Todos os solicitantes com deficiência física ou visual, deverão submeter-se a uma 

avaliação diagnóstica, da qual resultará a emissão de um laudo, que comprovará ou não o seu 

enquadramento nos critérios diagnósticos de concessão. 

 

 § 2º. Os solicitantes com deficiência auditiva, deverão submeter-se a uma avaliação 

diagnóstica, da qual resultará a emissão de um Laudo de Avaliação Diagnóstica e nos casos em 

que for procedente a uma avaliação diagnóstica, da qual resultará a emissão de um laudo, os quais 

comprovarão ou não o seu enquadramento nos critérios diagnósticos de concessão. 

 

 § 3º. Os solicitantes com deficiência mental, deverão se submeter a uma avaliação 

diagnóstica, da qual resultará a emissão de um Laudo de Avaliação Diagnóstica, que comprovará 

ou não o seu enquadramento nos critérios diagnósticos de concessão. 

 

 § 4º. O laudos e avaliações referidos os parágrafos anteriores serão emitidos referendado 

por médico pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, designado pela  
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Secretaria de Saúde Municipal, denominado “Médico Avaliador” para os efeitos desta Lei, 

reconhecendo a pessoa com deficiência avaliada como beneficiário de acordo com as definições e 

critérios estabelecidos nesta Lei, inclusive quanto ao impedimento efetivo do seu deslocamento. 

 

 § 5º. Para efeitos de comprovação da deficiência, bem como, do enquadramento do 

solicitante nos critérios diagnósticos de concessão, serão aceitos unicamente laudos de avaliação 

diagnóstica, emitidos em formulários próprios, padronizados e elaborados pela Prefeitura 

Municipal de São Lourenço. 

 

 Art. 7º. Do laudo ou avaliação deverão constar obrigatoriamente: 

 

 I – a identificação do profissional com carimbo e assinatura; 

 II – CID-10 em condições de leitura; 

 III – informar a quantidade de deslocamentos diários necessários ao beneficiário, caso 

exceda o número de utilizações em um mesmo dia previsto no art. 12; 

 IV – justificativa para a necessidade de acompanhante. 

 

 

Capítulo VI - Dos Critério Socioeconômico de Concessão 

 

 

 Art. 8º. Observadas as disposições estabelecidas nesta Lei, farão jus ao “Cartão 

Benefício”, os solicitantes que atendam aos requisitos de concessão dos benefícios bem como 

renda familiar de meio salário mínimo per capita, conforme Programa CAD único. 

 

 § 1º. O solicitante ou o(s) responsável(is) pelo grupo familiar a que pertence o solicitante, 

deverá(ão) comprovar ou declarar sua renda familiar em formulário próprio de avaliação sócio-

econômica, padronizado e elaborado pela Prefeitura Municipal de São Lourenço. 

 

 § 2º. As informações constantes nos formulários de avaliação sócio-econômica, são de 

responsabilidade do solicitante, cabendo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a 

formalização do preenchimento e sua análise. 

 

 § 3º. Nas hipóteses em que o solicitante ou sua família não comprove renda, deverá 

apresentar uma declaração em formulário próprio padronizado e elaborado pela concessionária, 

em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que deverá ser assinada 

pelo solicitante, por seu representante legal ou pelo(s) responsável(is) pelo grupo familiar a que 

pertence o solicitante. Nestes casos exigir-se-á a realização de Laudo Econômico Social para a 

concessão do benefício. 

 

 § 4º. As declarações que sejam comprovadamente falsas ou inverídicas, ensejarão o 

imediato bloqueio do “Cartão Benefício” e o consequente cancelamento do benefício, sem 

prejuízo da aplicação das sanções penais cabíveis. 
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Capítulo VII - Dos Acompanhantes 

 

 

 Art. 9º. A gratuidade no transporte coletivo do Município de São Lourenço, será extensiva 

aos acompanhantes da pessoa com deficiência, desde que devidamente comprovada a necessidade 

de acompanhamento. 

 

 § 1º. A necessidade de acompanhamento será definida no Laudo de Avaliação Diagnóstica 

ou no formulário de Avaliação Socioeconômica. 

 

 § 2º. A gratuidade do acompanhante fica condicionada ao efetivo acompanhamento do 

beneficiário durante todo o trajeto deste, desde o embarque até o desembarque, sendo vedada a 

utilização do benefício para outros fins. 

 

 § 3º. A pessoa com deficiência poderá ter no máximo 02 pessoas cadastradas como 

acompanhantes. 

  

 

Capítulo VIII - Da Utilização do Cartão 

 

 

 Art. 10. Os usuários deverão seguir rigorosamente os procedimentos de validação 

eletrônica do “Cartão Benefício”, bem como, utilizá-lo em estrita conformidade com a 

modalidade de cartão emitida em seu nome. 

 

 Parágrafo Único. Todos os usuários que possuem o “Cartão Benefício”, exceto aqueles 

em que for registrada a impossibilidade de passar pela roleta, deverão validá-lo nos equipamentos 

de validação eletrônica. 

 

 Art. 11. O “Cartão Benefício”, poderá ser emitido na modalidade "SEM PASSAGEM 

PELA ROLETA", unicamente nos casos em que o usuário sofra de uma limitação, devidamente 

comprovada por laudo de avaliação diagnóstica ou atestado médico de acordo com o disposto 

nesta Lei, que por qualquer motivo o impeça de transpor a roleta e/ou catracas. 

 

 Art. 12. O “Cartão Benefício”, terá o número de 04 (quatro) utilizações em um mesmo 

dia, podendo esse quantitativo ser modificado mediante solicitação devidamente justificada, 

encaminhada pelo usuário à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que após 

diligência, análise do pedido e decisão favorável, realizará a alteração da quantidade de 

utilizações do cartão. 

 

 

Capítulo IX - Da Emissão do Cartão Benefício 

 

 

 Art. 13. O “Cartão Benefício” será emitido pela concessionária, após encaminhamento da 

documentação pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a todos os usuários cujo benefício  
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tenha sido previamente autorizado nos termos estabelecidos nesta Lei. 

 

 § 1º. A guarda e conservação do cartão compete única e exclusivamente ao beneficiário ou 

seu responsável. 

  

 § 2º. A confecção e distribuição do “Cartão Benefício” não implicarão nenhum ônus ou 

encargo direto para o usuário, salvo na hipótese de emissão de segunda via do cartão, quando será 

cobrado taxa para custeio. 

 

 § 3º. Na hipótese de extravio do cartão, o beneficiário fica obrigado a realizar ocorrência 

policial para requerer a segunda via e será exigido do mesmo, a apresentação da ocorrência 

diretamente à concessionária. 

 

 Art. 14. O “Cartão Benefício” deverá ser renovado anualmente, desde que o usuário 

permaneça enquadrado nas disposições contidas na presente Lei. 

 

 § 1º. Para renovar anualmente seu cartão, o usuário, seu representante legal ou do grupo 

familiar, deverá comparecer à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com 30 (trinta) 

dias de antecedência do mês de validade do cartão, munido de documento de identificação, 

comprovante de residência e comprovação atualizada da renda, ficando sujeita a renovação ao 

disposto neste Regulamento, com relação aos critérios sócio-econômicos de concessão. 

 

 § 2º. A atualização da renda para efeitos de revisão anual do cartão será feita mediante o 

preenchimento de formulário próprio padronizado. 

 

 § 3º. O cartão que não for renovado até o último dia do mês de expiração de sua validade, 

será automaticamente inabilitado para uso, sendo liberado após sua renovação. 

 

 

Capítulo X - Da Fiscalização do Cartão 

 

 

 Art. 15. A fiscalização ordinária da utilização do benefício ficará à cargo da 

Concessionária do Serviço de Transporte Coletivo no Município, por meio de identificação 

documental ou eletrônica, inclusive biometria, facial ou outro meio fiscalizatório, inclusive em 

relação à limitação de viagens diárias. 

 

 Art. 16. Nos casos em que for constatada a utilização do benefício em desacordo com as 

disposições desta lei, a concessionário deverá formalizar a ocorrência e comunicar a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social do Município, que após análise das circunstâncias 

relatadas e oitiva do beneficiário, poderá impor as seguintes penalidades de forma gradativa: 

 

 I - advertência; 

 II - suspensão do benefício por até 60 (sessenta) dias; 

 III - perda do benefício. 
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Capítulo XI - Disposições Finais 

 

 

 Art. 17. Os deficientes já beneficiados com o “Cartão Benefício” ou outro mecanismo de 

controle emitido com base na Lei Municipal nº. 3.099, de 10/07/2013, ficam obrigados a fazer 

nova avaliação com o Médico Avaliador com base nos critérios estabelecidos nesta Lei, sob pena 

da perda do benefício. 

 

 Art. 18. Compete ao Poder Executivo Municipal o implemento de todas as providências 

de apoio à execução desta Lei na circunscrição do Município, garantindo o transporte coletivo 

urbano à todas as pessoas com deficiência perante a Concessionária de Transporte Coletivo 

Urbano, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.  

 

 Art. 19. As despesas decorrentes da gratuidade do transporte coletivo para as pessoas com 

deficiência de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei serão acobertados pela 

concessionária do serviço até os limites da concessão em vigor e, no que exceder, serão custeadas 

pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através de dotação própria consignada no 

Orçamento do Município, figurando esta como fonte de custeio. 

 

 Art. 20. Fica revogada a Lei Municipal nº. 3.099, de 10/07/2013. 

 

 Art. 21. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. 

 

 Mando, portando, a todos a quem o conhecimento desta Lei competir, que a cumpram e a 

façam cumprir, fiel e inteiramente como nela se contém. 

 

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 18 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 

Prefeita Municipal 

 

 

 

Josélia de Lorenzo 

Secretária Municipal de Governo 

 

 

 

Rosana Pereira Rocha Trindade 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 
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