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PERPECTIVA PARA O SISTEMA DE TRANSPORTE FUTURO 

 

 

1. Introdução 

 

As informações contidas no presente Anexo destinam-se a demonstrar ao 

CONCORRENTE às perspectivas a respeito do sistema de transporte coletivo 

do Município de Vitória da Conquista. 

 

Tais perspectivas, não esgotam todas as alterações que o Sistema de 

Transporte Coletivo de Vitória da Conquista sofrerá durante o prazo contratual, 

figurando apenas aquelas de curto e médio prazo, estabelecidas a partir do 

diagnóstico realizado pela SIMTRANS, por meio da Leitura Técnica dos dados 

do sistema. 

 

Medidas de longo prazo dependerão da evolução das necessidades dos 

USUÁRIOS e do próprio sistema de transporte coletivo municipal conforme 

princípio da atualidade que rege as Concessões Públicas, devendo ser 

tratadas, essencialmente, como possibilidades relevantes a respeito do sistema 

de transporte municipal, sem prejuízo de que novas diretrizes ou perspectivas 

venham a complementá-las. 

 

Caberá à SIMTRANS, na qualidade de órgão gestor, direcionar gradativamente 

as CONCESSIONÁRIAS para a progressiva construção de um sistema de 

transporte coerente com as diretrizes contidas neste documento. 

 

Nesse sentido, as informações aqui descritas servirão para inspirar as 

atividades de organização operacional e programação dos SERVIÇOS a serem 

desempenhadas pelas CONCESSIONÁRIAS, pois sintetizam aquilo que se 

almeja para o sistema de transportes coletivos do município, ou seja, um 
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sistema capaz de incrementar constantemente a mobilidade da população e de 

operar com uma rede cada vez mais integrada física e tarifariamente. 

Justamente por isso, a compreensão de tais informações pelos 

CONCORRENTES se apresenta como importante fator de mensuração do 

futuro do transporte coletivo em Vitória da Conquista, ainda que tal 

planejamento se encontre sujeito a adaptações e detalhamentos que somente 

serão possíveis com a evolução do transporte. 

 

2. Medidas de Curto Prazo 

 

2.1. Integração Temporal – Bilhete Único: 

O sistema de transporte coletivo de Vitória da Conquista opera atualmente sem 

qualquer tipo de integração. As Concessionárias deverão adotar a integração 

temporal, através da Bilhetagem Eletrônica, considerando a política do Bilhete 

Único, ou seja, a utilização de um segundo trecho sem tarifação.  

 

2.2. Nível de Serviço: 

As Concessionárias deverão atender, no mínimo, o seguinte nível de serviço 

nas linhas de transporte coletivo da cidade: 

 

a) Lotação dos Veículos: máximo de 6 pass/m² em pé nos horários de 

pico e 4 pass./m² fora dos horários de pico. 

  

b) Intervalo Máximo entre viagens: 20 minutos nos horários de pico e 40 

minutos fora destes horários para as linhas principais. Para os 

atendimentos 30 minutos no pico e 60 minutos fora do pico. 

  

2.3. Pesquisas Operacionais 

Realização de pesquisas de campo nas linhas de transporte coletivo 

integrantes do Sistema Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 

de Vitória da Conquista. Deverão ser realizadas, no mínimo, as seguintes 
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pesquisas: Sobe e Desce com Senha, bem como, Origem e Destino 

Embarcada. As pesquisas deverão possibilitar a caracterização do padrão da 

demanda, de forma a obter-se o local de embarque e desembarque dos 

passageiros transportados nas viagens pesquisadas e a origem e o destino 

destes passageiros. A Concessionária deverá sistematizar os dados obtidos, 

promover análises e elaborar um diagnóstico completo do sistema a ser 

apresentado a SIMTRANS. Todas as fases do trabalho deverão ser 

acompanhadas e aprovadas pela equipe técnica da SIMTRANS, incluindo seu 

planejamento e metodologia.  

 

3. Medidas de Médio Prazo 

 

Com base nas pesquisas operacionais realizadas e no diagnóstico do sistema 

aprovado pela SIMTRANS, as concessionárias deverão apresentar proposta de 

reestruturação da rede de transporte contemplando no mínimo a possibilidade 

de uma rede tronco-alimentada, composta por linhas alimentadoras e troncais, 

incluindo no estudo a implantação de estações de transbordo e a diversificação 

da tecnologia veicular. 

 

4. Política tarifária 

 

À medida que a rede de linhas e a tecnologia veicular do Sistema Público de 

Transporte Coletivo de Passageiros sofrerem modificações ocorrerão 

adequações na metodologia de apuração do valor da tarifa, de acordo com o 

tipo de serviço, formas de integração e demais impactos decorrentes. 

5. Prazos de implantação das medidas  

 

Etapa 1 - as Concessionárias deverão disponibilizar e instalar, nos locais 

estabelecidos pela SIMTRANS, em prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

após assinatura dos contratos, 100 (cem) abrigos – 50 (cinqüenta) por Lote de 
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Veículos e Serviços, conforme projeto fornecido no Anexo I – Seção VIII do 

Edital.  

 

Etapa 2 – no máximo em 180 (cento e oitenta) dias após assinatura do 

contrato, ou no prazo estabelecido pela licitante em sua Proposta Técnica, as 

Concessionárias deverão dar início a operação dos serviços, conforme Ordens 

de Serviços a serem emitidas pela SIMTRANS, que considerará na rede atual 

com pequenos ajustes em suas características operacionais.  O sistema de 

bilhetagem eletrônica deverá estar implementado no início da operação dos 

serviços.  

 

Etapa 3 – as Concessionárias deverão em até 60 (sessenta) dias após a Etapa 

2  implantar a integração temporal no sistema de transporte coletivo na forma 

da política de “Bilhete Único” – sem complementação tarifária no 2º trecho.  

 

Etapa 4 – as Concessionárias, em até 120 (cento e vinte) dias após a Etapa 3, 

deverão  concluir as pesquisas operacionais e diagnóstico previstos no item 2.3 

deste documento, encaminhando os resultados obtidos a SIMTRANS. 

 

Etapa 5 – em até 60 dias após a Etapa 4, as Concessionárias deverão 

apresentar á SIMTRANS o projeto de reestruturação da rede de transportes 

contemplando seu plano de implantação.  

 

Etapa 6 – em até 120 dias após a aprovação pela SIMTRANS do projeto de 

reestruturação da rede de transportes, as Concessionárias deverão dar início à 

implantação da nova rede de transporte coletivo do município de Vitória da 

Conquista. 


