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Respostas – Consulta Pública 

Sugestão: Adoção e instalação do bilhete único no Sistema de Transporte 

Público de Passageiros de Belém, com a opção de até quatro viagens 

diárias, com intervalo máximo de quatro horas. 

Inicialmente, esse nível de integração causaria grande impacto deficitário na 

receita do sistema. Futuramente, se a demanda crescer de forma consistente, 

os níveis de integração podem ser ampliados. O limite atual é de 2 horas de 

intervalo máximo. Nesse período, o passageiro pode realizar quantas 

integrações necessitar, pagando apenas meia passagem em cada trecho 

adicional. 

Sugestão: Início, no ano de 2020, da implantação progressiva e contínua 

de refrigeração nos veículos do Sistema de Transporte Público de 

Passageiros de Belém, na proporção de 10% ao ano, a partir de quando 

todos os novos veículos adquiridos para renovação das frotas já deverão 

vir com sistema de refrigeração instalados nas fábricas. 

O edital estabelece um cronograma de adoção gradual da frota com ar 

condicionado, sendo 20% nos dois primeiros anos. 

Sugestão: Substituição, até o ano de 2025, de todos os barcos e lanchas 

que fazem a travessia fluvial da vila de Icoaraci para as ilhas de Belém por 

embarcações de ferro ou alumínio, de acordo com as normas legais 

vigentes. 

Esse tema não diz respeito à licitação atualmente em discussão, que abrange 

apenas os serviços de transporte urbano coletivo de passageiros nos modos 

rodoviários (ônibus, micro-ônibus e BRTs), mas será analisado para possível 

regulamentação específica posterior para o transporte fluvial. 

Sugestão: Tornar obrigatório às empresas de transporte público de 

passageiros de Belém a construção e manutenção de abrigos ao longo 

das linhas de transporte coletivo. 

A construção de abrigos foi projetada para ser uma obrigação das empresas 

concessionárias, no projeto original que estabelecia o prazo de concessão para 

20 anos. Com a redução do prazo contratual para 6 anos, esse tipo de 

investimento foi inviabilizado, pelo curto prazo de amortização, e foi retirado 

das obrigações dos concessionários, sendo mantida a responsabilidade do 

Poder Público de realizar a manutenção dos abrigos. Mas vale ressaltar que, 

no novo contrato, a manutenção dos terminais e estações está sob a 

responsabilidade do concessionários. 
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Sugestão: Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades 

especiais nos navios, barcos e lanchas que fazem parte do sistema 

público de transporte de passageiros de Belém. 

Esse tema não diz respeito à licitação atualmente em discussão, que abrange 

apenas os serviços de transporte urbano coletivo de passageiros nos modos 

rodoviários (ônibus, micro-ônibus e BRTs), mas será analisado para possível 

regulamentação específica posterior para o transporte fluvial. 

Sugestão: Instalação de equipamentos sonoros de voz para indicação de 

paradas aos portadores de deficiências visuais. 

Estes equipamentos não estão previstos para a fase inicial de operação. 

Entretanto, poderão ser incorporados futuramente, mediante regulamentação 

específica, à medida que os custos de implantação de tais equipamentos e 

sistemas sejam viabilizados dentro da base tarifária vigente. 

Sugestão: Criação de aplicativo de serviço aos usuários do Sistema de 

Transporte Público de Passageiros de Belém, com indicação de 

localização dos veículos e previsão de horários de passagem destes em 

cada uma das paradas obrigatórias. 

O edital estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de um aplicativo 

mobile para informação aos usuários, já que todos os ônibus serão 

obrigatoriamente dotados de GPS para rastreamento permanente. Além disso, 

uma vez plenamente implantado e em operação, o CCO irá disponibilizar os 

dados através de API’s (protocolos e serviços eletrônicos de disponibilização 

de dados on-line) para tornar possível a criação de aplicativos específicos pela 

comunidade de usuários de Belém. 

Sugestão: Criação e implantação de sistema de monitoramento dos 

veículos do Sistema de Transporte Público de Passageiros, integrado ao 

sistema de monitoramento do Sistema de Segurança Pública do Pará, 

com identificação, alarme e combate às ocorrências de assalto, 

importunação sexual e outros casos de violência no interior dos mesmos, 

ou ocorrências de panes mecânicas, acidentes e outros acidentes. 

Já está prevista a implantação de sistema de rastreamento veicular 24h, com 

existência de botão de pânico.  O Centro de Controle Operacional estará 

disponível para utilização conjunta pelas autoridades de segurança pública 

estaduais e municipais. O espaço foi projetado para abranger tal possibilidade. 

Sugestão: Integração com as tecnologias de mobilidade urbanas já 

existentes como o "Moovit" (com a agregação de localização em tempo 

real do ônibus) ou "Uberbus". Temos até um aplicativo criado aqui 

mesmo, "Olha o ônibus", da Universidade Federal do Pará – UFPA, 
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facilitando assim o serviço de transporte de pessoas na área 

metropolitana de Belém, evitando longos períodos de espera em pontos 

de ônibus e propiciando uma melhor logística de ônibus pela demanda de 

solicitações. 

O edital estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de um aplicativo 

mobile para informação aos usuários, já que todos os ônibus serão 

obrigatoriamente dotados de GPS para rastreamento permanente. Além disso, 

uma vez plenamente implantado e em operação, o CCO irá disponibilizar os 

dados através de API’s (protocolos e serviços eletrônicos de disponibilização 

de dados on-line) para tornar possível a criação de aplicativos específicos pela 

comunidade de usuários de Belém. 

Sugestão: Todos os veículos integrantes da frota deverão atender à 

exigência dos itens de segurança, tais como extintor de incêndio e 

triângulo de sinalização, conforme as determinações do CONTRAN. 

Os veículos empregados pela concessionária deverão possuir as 

características técnicas fixadas pelo Órgão Gestor e presentes no Edital e em 

seus Anexos (Projeto Básico). Os veículos em operação deverão ser mantidos 

em perfeito estado de funcionamento, segurança e conforto, em conformidade 

com as instruções dos fabricantes e boas práticas de manutenção veicular. 

Sugestão: Todos os veículos integrantes da frota deverão oferecer 

acesso gratuito à internet via Wi-Fi. 

Está prevista a disponibilização de wi-fi nas estações e veículos das linhas 

troncais do BRT. 

Sugestão: Todos os veículos integrantes da frota deverão estar 

equipados com ar condicionado, com 25% da frota inicial, devendo 

ocorrer aumento anual de 10% da frota total no número de veículos e em 

caso de renovação da frota que terá prazo de 60 dias para esta 

providência. 

O Plano de Exploração da Concessão, anexo ao Edital prevê que no início da 

operação 20% da frota de veículos deverá ser equipada com ar condicionado e 

um aumento anual de 5%. Será analisada e avaliado o impacto na tarifa, da 

utilização dessas tecnologias. 

Sugestão: Comunicação interna de fácil identificação para Pessoa com 

Deficiência – PCD. 

Conforme previsto no Plano de Exploração da Concessão, anexo ao edital, os 

veículos deverão dispor de elementos de informação ao público, como letreiros 

e/ou painéis, manuais ou eletrônicos, em conformidade com as especificações 
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definidas pelo Órgão Gestor, e correto conteúdo das informações a serem 

veiculadas. 

Sugestão: Todos os veículos integrantes da frota deverão oferecer 

equipamentos para mobilidade de acesso com segurança da Pessoa com 

Deficiência – PCD. 

O Plano de Exploração da Concessão, anexo ao Edital, estabelece que todos 

os veículos, estações e terminais deverão atender às normas e legislação em 

vigor e definidas pelo Órgão Gestor, referentes à acessibilidade. 

Sugestão: Todos os veículos integrantes da frota deverão oferecer vaga 

de assento para Pessoa com Deficiência – PCD. 

A Lei Nº 9.216 de 25 de maio de 2016 tornou preferencial todos os assentos de 

ônibus ou de qualquer outro meio de transporte público em Belém, benefício 

que já atende à pessoa idosa e que será respeitado pelo sistema BRT.  

Sugestão: Todos os veículos integrantes da frota devem respeitar o 

assento para Pessoa Idosa. 

A Lei Nº 9.216 de 25 de maio de 2016 tornou preferencial todos os assentos de 

ônibus ou de qualquer outro meio de transporte público em Belém, benefício 

que já atende à pessoa idosa e que será respeitado pelo sistema BRT.  

Sugestão: Todos os veículos integrantes da frota deverão oferecer, no 

mínimo, 04 (quatro) tomadas elétricas de 12V – para carregamento de 

celulares, notebooks, tablets e demais equipamentos eletrônicos do 

gênero. 

O Edital não prevê esse tipo de serviço, porém, será analisado e verificado o 

impacto na tarifa, da sua utilização / implantação. 

Sugestão: Deverão ser instalados alto-falantes no interior dos veículos 

novos que integrarão a frota, de modo a possibilitar a comunicação / 

Informação ao usuário relativa a indicação de paradas e demais 

procedimentos, com regras específicas a serem definidas pela SeMOB. 

O Edital não prevê esse tipo de serviço na fase inicial, porém, será analisado e 

verificado o impacto na tarifa, da sua utilização/implantação na fase plena. 

Sugestão: Todos os veículos integrantes da frota deverão estar dotados 

de câmeras de monitoramento interno. 

O Plano de Exploração da Concessão, anexo ao Edital, prevê e determina as 

características e especificações técnicas dos sistemas embarcados, dentre 

eles as câmeras de vídeo, que deverão equipar toda a frota. 

Sugestão: O veículo deverá possuir “Break Light” na parte média traseira. 
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O Edital não prevê esse mecanismo, porém, será analisado e verificado o 

impacto de sua utilização na tarifa. 

Sugestão: A disposição dos bancos deve seguir o padrão disposto em 

planta com capacidades variável conforme tipo de chassis ou plataforma, 

devendo ter bancos preferenciais totalmente na cor amarelo (exceto 

estrutura) para pessoa com deficiência, pessoa idosa, pessoa com 

excesso de peso, grávidas e pessoas com crianças de colo conforme 

localização em layout interno da carroceria. Todos os veículos 

integrantes da frota deverão afixar avisos em locais para fácil 

visualização dos passageiros, informando que tais assentos são 

reservados preferencialmente para pessoa com deficiência, pessoa idosa, 

pessoa com excesso de peso, grávidas e pessoas com criança de colo. 

A Lei Nº 9.216 de 25 de maio de 2016 tornou preferencial todos os assentos de 

ônibus ou de qualquer outro meio de transporte público em Belém, benefício 

que já atende à pessoa idosa e que será respeitado pelo sistema BRT.  

Sugestão: O projeto dever contemplar a inclusão do Transporte 

Complementar (alternativo), já que ajudará nas linhas alimentadoras do 

sistema de transporte no Município de Belém. 

Já foi realizado um estudo específico para o transporte complementar, que 

indicou a possibilidade de realização de uma licitação específica para este tipo 

de serviço, de forma a permitir sua integração ao Sistema de Transporte 

Integrado. Entretanto, a presente licitação ainda não abrange os serviços 

complementares, devendo eles serem licitados futuramente. 

Sugestão: A concessionária obriga-se a buscar alternativas para 

substituição dos veículos impulsionados com combustíveis fósseis por 

veículos impulsionados por combustíveis alternativos com baixa emissão 

de poluentes (p. ex., energia elétrica, gás natural veicular, biometano etc.). 

O Edital não considera a utilização de veículos movidos a energia limpa ou 

renovável, porém, será analisada e avaliado o impacto na tarifa com a 

possibilidade de parte da frota utilizar essas tecnologias. 

 


