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1. APRESENTAÇÃO 

Esta especificação técnica define as características básicas para a(s) garagem(ns) 

da  frota de ônibus dos serviços que compõem o objeto desta licitação. 

A(s) garagem(ns) necessária(s) à operação do serviço deverá(ão) possuir laudo 

de vistoria, emitido pela SIMTRANS, antes do início da operação, com o objetivo 

de comprovar sua adequação às exigências técnicas e legais necessárias. 

 

2. ESTRUTURA FÍSICA / EQUIPAMENTOS DE GARAGENS 

Neste item serão apresentados a estrutura física mínima e alguns dos principais 

equipamentos e respectivos quantitativos a serem disponibilizados nas garagens. 

2.1. Especificação de Referência das Garagens 

a) garagem e pátios de estacionamento que comportem a frota necessária à 

operação de cada Lote. 

b) pavimentação de toda a área da garagem, sendo o pátio revestido com blocos 

de concreto intertravados, paralelepípedo, asfalto ou concreto; 

c) oficinas do tipo aberta, com valas de manutenção; 

d) escritório com padrão de acabamento comum para construções comerciais; 

e) área de recepção ou guarita, com fechamento através de portão ou cancela; 

f) projetos e instalações, em conformidade com as posturas e regulamentações 

municipais, especialmente o Código de Obras e a Lei de Uso do Solo; 

g) obediência à legislação ambiental do município de Vitória da Conquista; 

h) o leiaute e as instalações das garagens devem ter tratamento adequado, de 

modo a evitar transtornos de ruído, gases e dejetos às áreas circunvizinhas; 
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i) se a empresa tiver mais de uma garagem/pátio de estacionamento, todos 

deverão ser dotados de estrutura de lavagem de veículos e bomba de 

abastecimento. 

 

2.2. Composição das Áreas de Garagem 

As garagens deverão ser dimensionadas considerando a quantidade de veículos e 

os diversos setores que as compõem, dentre eles: 

 Estacionamento de automóveis; 

 Área de escritórios; 

 Lavador de ônibus; 

 Oficina e almoxarifado; 

 Área de estacionamento de ônibus - variáveis (por veículo); 

 Circulação e urbanismo; 

 Área para implantação da estrutura para monitoramento da bilhetagem 

eletrônica. 

 

2.3. Equipamentos, Sistemas Informatizados e Rede de Comunicação de Dados. 

As CONCESSIONÁRIAS deverão possuir estrutura necessária de equipamentos, 

maquinário e ferramental utilizados nas garagens para: 

a) Serviços de Manutenção; 

b) Serviços Administrativos e de Gestão; 

c) Operação e controle. 

Todas as garagens deverão disponibilizar equipamentos para a instalação do 

sistema de Bilhetagem Eletrônica, que atendam as funcionalidades descritas no 

Anexo I – Seção VI e nas Normas Operacionais dos Serviços. 
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3. QUANTITATIVOS MÍNIMOS PARA A BILHETAGEM ELETRÔNICA  

As CONCESSIONÁRIAS, através do CONSÓRCIO OPERACIONAL, deverão 

fornecer toda a estrutura, equipamentos, para o acesso da empresa ao Sistema 

de Bilhetagem Eletrônica. 

No PROJETO DA GARAGEM, a ser apresentado à SIMTRANS, em no máximo 60 

dias após assinatura do contrato, deverá constar os quantitativos e a 

especificação técnica de cada equipamento. 

Servidores, impressoras e demais itens de informática: deverão ser 

dimensionados e disponibilizados de forma a atender aos requisitos do Sistema de 

Bilhetagem, às Normas Operacionais dos Serviços e às atribuições da SIMTRANS 

e da Empresa Operadora, bem como pessoal adequado para acompanhamento e 

monitoramento do sistema de bilhetagem automática.  

 
a) As especificações e detalhamento dos equipamentos estão apresentados no 

Anexo I – Seção VI do Edital. 

b) Todos os ambientes deverão possuir “nobreaks” dimensionados de acordo com 

o quantitativo de equipamentos. 

 

4. ÁREA PROVISÓRIA 

Será permitida a operação pela Concessionária em áreas provisórias, desde que 

atendam minimamente o estacionamento dos veículos em operação e por prazo 

não superior a 180 (cento e oitenta) dias do início dos serviços, obedecendo ao 

critério de 70 m² por veículo para cada lote ora licitado. 


