EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 38/2016

CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO NO
MUNICÍPIO DE BLUMENAU

ANEXO I.5 – ESPECIFICAÇÃO BÁSICA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO
DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DE LOCOMOÇÃO
SEVERA
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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SERVIÇO.
Este serviço destina-se ao atendimento gratuito das pessoas portadoras de deficiência
motora severa que não sejam adequadamente atendidas pelo Sistema Convencional em
suas necessidades de transporte.
O serviço terá as seguintes características básicas:
·

Possuirá instruções específicas para acesso ao serviço editadas pelo Município de
Blumenau;

·

Será gratuito;

·

É destinado a pessoas com deficiência física com alto grau de severidade e
dependência, impossibilitadas de utilizar outros meios de transporte público, conforme
critérios médicos e verificação por parte do Município de Blumenau.

·

Será destinado prioritariamente à reabilitação, tratamento de saúde, educação e, caso
haja oferta de veículos, trabalho, esporte, lazer, cultura e outras atividades da vida
diária.

·

As pessoas a serem transportadas deverão se cadastrar e agendar sua programação
de viagens sempre quinze dias antes do início de cada mês.

·

As pessoas que, no inicio da operação, estiverem cadastradas e com suas viagens
agendadas deverão continuar a ser atendidas pelo licitante vencedor do certame.

Caberá à Concessionária a disponibilização dos veículos diariamente, devidamente
limpos e em perfeito estado de conservação/manutenção com motoristas adequadamente
treinados para operá-lo e atender o público a que se destina.
A frota será composta por 4 (quatro) micro-ônibus (vans), todos(as) adaptados(as). O
regime de trabalho deste veículo será de segunda a sexta, no horário comercial e
sábados, pela manhã.
A rodagem estimada mensal é de 3.500 (Três mil e quinhentos) quilômetros por veículo.
O Município de Blumenau, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
(SEMUDES), em conjunto com o SETERB, fará o cadastro de pessoas que atendam as
condições necessárias para o uso do serviço e o agendamento das viagens
cotidianamente.
Caberá ao SETERB a coordenação operacional, com estabelecimento de roteiro de
atendimento das viagens agendadas e escala de operação dos veículos e dos motoristas
disponibilizados.
A Concessionária deverá disponibilizar os veículos com motoristas para o início da
operação juntamente com o serviço convencional.
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2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS VEICULOS.
Os veículos a serem empregados neste serviço são micro-ônibus (vans) com
padronização visual, layout interno e demais características adicionais para o uso a que
se destinam, em conformidade com as especificações abaixo estabelecidas pelo SETERB
(Figuras 1 e 2).

2.1. Dimensões.
O comprimento dos veículos, medido entre os extremos dos para-choques traseiro e
dianteiro deverá ter no máximo 7.100 mm, e a largura, incluindo-se os para-choques e as
luzes de sinalização, e excluindo-se os espelhos retrovisores e as partes retráteis, deverá
ser de no máximo de 2.000 mm.

2.2. Compartimento dos Passageiros.
Observadas as limitações legais para dimensões, os veículos terão um lay-out interno
adequado ao transporte de (03) três lugares para cadeiras de rodas e 07 (sete) lugares
para acompanhantes, respeitadas a concepção dos bancos, a otimização das condições
de circulação e ocupação do salão.
Os materiais utilizados para revestimento interno do teto, laterais e anteparos deverão ter
características de retardamento à propagação de fogo e não deverão produzir farpas em
caso de rupturas, devendo proporcionar ainda, isolamento termo-acústico nas condições
de operação especificadas.
O arranjo físico do compartimento dos passageiros deverá ser submetido à aprovação
prévia do SETERB.

2.3. Acessibilidade, mobilidade e circulação interna
O espaço reservado para a cadeira de rodas deverá ter 1.200 mm de comprimento e 860
2.
mm de largura, complementado por uma área livre mínima para manobra de 1,00 m
O micro-ônibus (vans) terá (01) uma porta do tipo “corrediça”.
A altura mínima interna será de 1.600 mm devendo proporcionar conforto e facilidade de
movimentação dos usuários.

2.4. Piso do veículo
O piso deverá ser recoberto com material antiderrapante e antipropagador de chama, não
devendo absorver água e não existindo ainda, tiras metálicas sobre o revestimento,
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exceto para acabamento. Todos os cantos deverão ser arredondados e protegidos por
acabamento, evitando-se rebarbas ou ressaltos que possam prejudicar os passageiros. O
piso não deverá apresentar desníveis ou vãos que dificultem o movimento de pessoas em
cadeira de rodas ou outro tipo de aparelho de locomoção.

2.5. Equipamento de Elevação
O veículo deverá ser equipado com um elevador para acesso da Pessoa Portadora de
Deficiência (PPD).
O sistema de elevação deverá apresentar as seguintes características:
·

as características de projeto, ou seja, a resistência mecânica das peças móveis
e fixas, deverão atender a Norma ADA - Americans With Disabilities ACT;

·

capacidade mínima útil de elevação de 300 Kg;

·

altura de elevação compatível com a distância do piso do veículo ao solo, de até
700 mm;

·

deverá apresentar vão livre mínimo de 800 mm;

·

o comando do sistema de elevação deverá estar situado junto a plataforma que
possibilite o acesso do operador, porém com dispositivo que possibilite o
manuseio pelo próprio usuário;

·

o sistema de acionamento de elevação deverá ser eletro-hidráulico ou similar,
sendo que o recolhimento do elevador poderá ser manual;

·

dispor de dispositivo de acionamento manual do elevador, para caso de falhas
no sistema;

·

dispor de dispositivo de final de curso de subida da plataforma, quando atingir a
altura de acesso ao veículo, para o sistema de recolhimento automático;

·

a plataforma deverá ser dotada de pega-mão ao longo das laterais, posicionados
a uma altura de 700mm a 900 mm do piso, possuindo área livre sem nenhuma
barreira para acesso da cadeira de rodas;

·

a plataforma deverá ser confeccionada com material anti-derrapante e
identificada com cores amarela e preta com propriedades refletivas nas bordas
verticais inferiores;

·

a plataforma do elevador deverá conter barreiras para evitar que qualquer das
rodas possa sair da plataforma durante sua operação, porém as mesmas não
devem interferir nas manobras de entrada e saída;
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·

a inclinação da plataforma do elevador não deve ser maior do que 3º (três graus)
em qualquer direção com ou sem carga, em relação ao piso do veículo;

·

a plataforma poderá apresentar desnível máximo de 20 mm e vão máximo de 30
mm para a transposição de fronteiras de pessoas em cadeira de rodas ou outro
tipo de aparelho para locomoção;

·

todos os movimentos do sistema de elevação deverão ser automáticos, com
funcionamento, contínuo, suave e silencioso, descendo a todos os níveis (piso,
meio-fio e posições intermediárias) com operações reversas, sem permitir que o
elevador trave;

·

quando o elevador estiver em funcionamento transportando uma pessoa e
ocorrer perda de força ou falha no equipamento na posição de elevação, deverá
dispor um dispositivo para evitar que este desça ou caia ou feche
repentinamente, a uma velocidade superior a 30,48 cm/seg;

·

a velocidade de subida e descida da plataforma com ocupante não deverá ser
superior a 15,24 cm/seg e 30,48 cm/seg, nas operações de recolher ou preparar
a plataforma;

·

a aceleração máxima horizontal e vertical da plataforma ocupada não poderá
ultrapassar a 0,3 g; e,

·

não apresentar cantos vivos que possam constituir risco potencial aos usuários.

2.6. Dispositivos e Acessórios de Segurança
a) Sistema de Elevação.
Quando o elevador estiver em operação, o sistema de acionamento deverá estar
concomitantemente ligado ao sistema de freio do veículo ou outro dispositivo,
impossibilitando a movimentação do veículo. É desejável um dispositivo de bloqueio do
movimento descendente, ao primeiro contato com qualquer barreira física.
b) Dispositivo para fixação das cadeiras de rodas.
Preferencialmente
características:

deverá

ser

operado

pelo

usuário,

atendendo

as

seguintes

1. ser de manuseio fácil e seguro;
2. dispositivo de fixação da cadeira deverá ser solidário à estrutura do veículo;
3. a ancoragem da cadeira deverá resistir ao estado de inércia (aceleração e
desaceleração conforme norma ABNT NBR 6091 e Resolução CONTRAN nº
463/73); e
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4. o dispositivo não deve causar danos à cadeira de rodas, devendo posicioná-la
longitudinalmente no sentido de marcha do veículo.

c) Itens de segurança para proteção dos usuários.
1. Cinto de segurança do tipo retrátil para a área da cadeira de rodas, com no
mínimo 03 (três) pontos de fixação na estrutura do veículo de modo a garantir a
integridade física do usuário em casos de anormalidades na operação (acidente,
frenagens, curvas, etc.), além de outro para o banco direito do acompanhante no
Posto de Comando;
2. Cinto de segurança sub-abdominal com dispositivo de regulagem para os
demais assentos do compartimento de passageiros;
3. Deve haver corrimão paralelo ao piso do veículo, instalado em toda a extensão
da lateral do espaço reservado da cadeira de rodas e dos bancos, com altura
entre 700 e 900 mm, diâmetro de 31mm a 45 mm e um espaço livre de no
mínimo de 45 mm em relação à lateral do veículo. O corrimão deverá ser
revestido com material resistente e permitir boa empunhadura;
4. Guarda-corpo posterior com dimensões mínimas de 860 mm de largura e 1.000
mm de altura, construído com material de resistência estrutural, devendo
atender aos requisitos de ancoragem previstos na Norma ABNT NBR 6091 e
Resolução CONTRAN nº 463/73;
5. Encosto de cabeça “regulável” em espuma moldada revestida com material ou
fibra sintética ou de pele integral, posicionado a uma altura média de 1.150mm
do centro da peça ao piso do veículo, montado na estrutura do guarda-corpo
com uma regulagem de 100 mm, ou do tipo “fixo” com comprimento de 300 mm.
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VP - VAN PORTADORES DE NECESSIDADES
(LAYOUT EXTERNO)
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2120
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BLUFÁCIL
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LEGENDA
1 - NOME DA CONCESSIONÁRIA / HELVÉTICA BOLD
2 - NÚMERO DE ORDEM / HELVÉTICA BOLD
3 - INSCRIÇÃO BLUMENAU / TIPO GÓTICO
4 - BANDEIRA DO MUNICÍPIO
5 - INSCRIÇÃO BLUFÁCIL
6 - LOGO PORTADOR DE NECESSIDADE
7 - INSCRIÇÃO ELEVADOR E CUIDADO, POSSO PARAR / HELVÉTICA BOLD
8 - IDENTIFICAÇÃO ÔNIBUS COM ACESSIBILIDADE
9 - COR PRATA BARE - COD UNIVERSAL 619A
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VP - VAN PORTADORES DE NECESSIDADES
(LAYOUT INTERNO)
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