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1 . IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS

1.1 MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Casa Branca
Prefeito: MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
Vice-Prefeito: ANTÔNIO EDUARDO MARSON NOGUEIRA
Endereço: Praça Barão de Mogi-Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca/SP
Telefone: (19) 3671-1272
E-mail: gabinete@casabranca.sp.gov.br
Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 3.634, de 06/12/2019
1.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS
Realidade Transporte e Turismo LTDA
CNPJ: 69.224.434/0001-71
Rua João Augusto Cirelli, 130 – Distrito Industrial Lourenço Gabrielli – Descalvado/SP
CEP 13690-000
Telefone: (19) 3583-4323

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 AGÊNCIA REGULADORA
Klaus Giovanelli Kirschbauer – Chefe da Divisão Técnica Operacional
Luiz Fernando de Olivieira Nunes – Chefe da Divisão Financeira e Administrativa
Rodrigo da Silva Bonatti – Assistente da Divisão Técnica Operacional

2.2 PRESTADORA DE SERVIÇOS
Divino Evaristo – Encarregado da Concessionária

3 . CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Fiscalização do tipo programada, com foco no na qualidade do serviço prestado pela
Concessionária, referente ao transporte coletivo de passageiros no município de Casa Branca-SP
3

4 . INTRODUÇÃO

Conforme a Lei Complementar nº 3.634 de 06 de dezembro de 2019, que criou a Agência
Reguladora de Serviços Públicos do Município de Casa Branca – ARESPCAB, a mesma tem como
competência regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do Município de Casa Branca, os serviços
públicos passíveis de concessão, permissão ou autorização.
O município de Casa Branca firmou contrato de concessão com a REALIDADE TRANSPORTE
E TURISMO LTDA através do CONTRATO 027/18 e do EDITAL DE LICITAÇÂO DA CONCORRÊNCIA
003/2017 em 15/05/2018, com prazo de concessão estipulado em 5 (cinco) anos.

5 . OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar as condições verificadas in loco a respeito dos
itens constantes no Checklist de fiscalização, e avaliar a qualidade do serviço prestado pela
Concessionária no momento em que a fiscalização foi realizada.

6. METODOLOGIA

A metodologia de fiscalização aqui proposta está sistematizada em formulário específico,
desenvolvido para aquisição de dados (checklist). Os itens avaliados encontram-se divididos em
cinco categorias: confiabilidade, conforto, atendimento, segurança e garagem
O preenchimento do checklist proporciona um diagnóstico da prestação de serviços e o
conhecimento das não-conformidades, descritas no relatório de fiscalização.
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7. INFORMAÇÕES COLETADAS DURANTE A FISCALIZAÇÃO

7.1. GARAGEM E ADMINISTRATIVO

7.1.1. Garagem
A garagem da Concessionária está localizada na Rua Família Scaranello, Distrito Industrial no
município de Casa Branca. O local possuía um portão de entrada, o qual estava cercado em sua maioria
com grades, o que está em desacordo com a necessidade do local, pois o entorno deve ser murado, de
acordo com o contrato de concessão onde determina os requisitos mínimos para a garagem da
Concessionária. Havia também no local uma residência onde reside um funcionário, e uma rampa onde
é realizada a lavagem dos veículos. O piso do local era em sua maioria de terra batida com cascalho, com
a parte do pátio revestido por concreto. A iluminação era feita a partir de lâmpadas com sensor de
luminosidade.
Esse pátio possui uma estrutura para cobertura, mas estava apenas parcialmente coberto. Na
região descoberta encontrava-se o tanque de combustível usado para abastecimento dos veículos da
frota de ônibus, ficando elevado do chão, pintado com tinta vermelha, e com capacidade para 4000
litros. A Figura 1 mostra o tanque de combustível localizado na garagem.

Figura 1 – Tanque de Combustível
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A garagem é usada majoritariamente para manutenção de veículos, sendo a oficina no local
utilizada geralmente para manutenções de pequena complexidade, no caso da necessidade de consertos
mais complexos, os veículos são conduzidos até a matriz da Concessionária no município de DescalvadoSP, utilizando nesses casos, um dos dois veículos reservas, os quais foram verificados no momento da
fiscalização, passando por manutenção e limpeza. A Figura 2 mostra o ambiente da oficina na garagem
da Concessionária.

Figura 2 – Oficina da Garagem

Os dois veículos verificados na garagem são mantidos como reserva em caso de problemas
mecânicos com as composições em uso no dia-a-dia, e também para realizar o rodízio com os veículos
da frota que percorrem as linhas de atendimento do transporte público, conforme informado pelo
encarregado da Concessionária no momento da fiscalização.
Segundo o encarregado, a manutenção dos veículos é feita semananalmente, e a limpeza ocorre
a cada dois dias, porém não foi apresentado nenhum relatório de manutenção que comprove a
informação em questão.
Na inspeção dos veículos reservas, vimos que as carrocerias estavam em bom estado aparente
de conservação, pintadas com tinta branca e o logotipo da Concessionária. Ambos tinham duas portas,
uma para entrada e uma para saída. Haviam faixas refletoras ao longo da lateral e da parte traseira.
Ambos tinham um elevador para acesso aos veículos de pessoas com necessidades especiais na porta da
parte de trás. Ambos foram testados e estavam funcionando normalmente.
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A Figura 3 mostra os elevadores nas composições que estavam na garagem no momento da
inspeção

Figura 3 – Dispositivos elevatórios para pessoas com deficiência motora

Havia o símbolo internacional de acessibilidade na frente e próximo às portas onde estavam os
elevadores, mas não havia um na parte traseira dos veículos. A Figura 4 mostra os adesivos com o
símbolo de acessibilidade nas portas.
Figura 4 – Adesivos com símbolo de acessibilidade
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Os degraus de acesso estavam em uma altura que permitia o fácil acesso ao veículo, e haviam
barras de apoio para auxiliar a subida e a descida, pintados com tinta amarela. Foram contadas duas
cordas e 10 botões de aviso de parada em cada um dos ônibus. Todos os botões tinham indicação em
linguagem braile.
O interior dos veículos estavam limpos, com todos os assentos fixados e com estofado aparentendo
bom estado de conservação. Obervamos assentos marcados com encosto de cabeça pintado em cor
amarela, preferenciais para idosos, gestantes, e pessoas com deficiência motora. Estes se localizavam
próximos das portas de embarque e desembarque. Também haviam apoios em metal, pintados com a
cor amarela, para auxiliar o assento e o levantar do usuário. Estavam em número dentro do requisitado
pela legislação vigente (10% dos assentos totais). A Figura 5 mostra o interior de um dos coletivos.

Figura 5 – Interior de um dos ônibus que estavam na garagem
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Nos dois coletivos havia uma área especial para acomodação de pessoas cadeirantes e que usem
cão-guia para locomoção. A área se localizava logo à frente da porta de embarque, de forma a cadeira
ficar apontada no mesmo sentido dos bancos. Havia também um assento basculante com trava para
mantê-lo fechado. Esse assento não tinha um cinto de segurança próprio. Havia uma botoeira na barra
de apoio mais próxima ao espaço. Dentro da área delimitada haviam adesivos mostrando como o cinto
de segurança deveria ser colocado. A Figura 6 mostra a área delimitada em uma das composições

Figura 6 – Área reservada para cadeira de rodas e pessoas com cão-guia

A lluminação interna das composições se dá por meio de duas trilhas de luzes de LED localizadas no
teto. A ventilação é natural, por meio das janelas, complementada por exaustores localizados no teto.
Obervamos a presença de câmeras de segurança (uma próxima ao motorista e uma no meio do veículo),
e fomos informados que todas as conduções possuem localização por GPS. Próximo ao motorista, havia
uma placa indicando a capacidade máxima. No interior dos veículos ainda tinham um extintor de
incêndio, janelas de segurança com travas lacradas, saída de emergência no teto e sistema de travamento
sobre todas as portas. A Figura 7 monstra a placa de indicação de lotação e a câmera de segurança dentro
da composição.

9

Figura 7 – Indicação de lotação e câmeras de segurança

A área adminstrativa da garagem consistia de um escritório com computador, onde ficavam
armazenadas as informações e os cartões de dados das câmeras de segurança dos veículos, sendo os
mesmos armazenados por um prazo 48 horas, podendo ser salvos dentro desse período, caso tenha
necessidade. Após esse período as imagens são apagadas devido à reutilização dos cartões de memória
nas câmeras de segurança dos veículos.
Não foi observado área de atendimento ao cliente na garagem, conforme previsto em contrato
de concessão, sendo o atendimento realizado apenas no escritório da Concessionária localizado na Rua
Fioravante Cassiolato, no Centro do município.
Há nesse ambiente há um banheiro masculino e um feminino, utilizado por todos os
funcionários.

7.1.2 Administração

O atendimento presencial ao público é realizada no escritório administrativo da Concessionária,
situado na Rua Fioravante Cassiolato, nº 123 Centro, onde são esclarecidas dúvidas quanto às linhas do
transporte público, realizar reclamações referente ao serviço prestado, solucionar eventuais problemas
com o cartão magnetico e efetuar recarga do mesmo para utilização no transporte, sendo que também
há a possibilidade de pagamento da passagem através de dinheiro, diretamente ao motorista no
momento do embarque, pois não há cobradores nas linhas atendidas.
No momento da fiscalização o escritório se encontrava fechado, por volta das 09:15h, sendo que
havia um informativo que o horário normal de funcionamento seria de segunda a sexta das 09:00h às
12:00h e das 13:00h às 17:00h. A Figura 8 mostra a placa informativa de horário de atendimento do
escritório da Concessionária.
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Figura 8 – Placa informativa de atendimento ao público

Segundo informado pelo encarregado da Concessionária Sr. Divino, no momento da fiscalização,
o escritório durante o período de pandemia funcionará com horário de atendimento reduzido, sendo o
mesmo das 13:00h às 17:00h de segunda à sexta, porém não havia nenhum informativo da
Concessionária relatando o funcionamento em horário reduzido. A Figura 9 mostra que não havia
qualquer aviso referente ao horário reduzido de atendimento.

Figura 9 – Ausência de informativo de redução de horário de atendimento
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7.1.3. Atendimento ao Cliente

Referente ao atendimento ao cliente, o encarregado da Concessionária Sr. Divino Evaristo e a
assistente administrativa Srta. Amanda Cristina Ribeiro relataram que o atendimento é realizado apenas
de forma presencial, no escritório da Concessionária, não havendo nenhum telefone, e-mail ou site da
Concessionária para esclarecimento de dúvidas, enviou de sugestões, reclamações ou solicitações. O
único contato do encarregado e da assistente administrativa é através de seus celulares particulares.
Assim como a Concessionária relata ter diminuido o horário de atendimento presencial devido
à pandemia, deveria em contrapartida, melhorar seus canais de comunicação com o cliente, uma vez que
segundo a Cláusula XV inciso VIII do contrato de concessão o usuário tem o direito de levar ao
conhecimento da Concessionária as irregularidades, referente à execução do serviço, não apenas de
maneira presencial.
Também se faz necessário citar que no Anexo V “D” do Edital de Licitação da Concorrência
nº03/2017, a Concessionária deve criar um canal de comunicação entre a Concessionária e usuário, a fim
de informar alterações nas linhas, horários e outros, através de um sistema por monitores, o que não foi
observado durante a fiscalização.
Esse mesmo Anexo do Edital de Licitação, dispõe sobre a obrigatoriedade das Concessionárias
de transporte público a afixar nos pontos de ônibus do município o painel informativo das linhas, em
atendimento à Lei Municipal nº 3.424 de 26 de outubro de 2017. Temos como exemplo a Figura 10 que
mostra a ausência dessas informações.
Figura 10 – Ausência de painel informativo das linhas no pontos
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No momento da fiscalização foi solicitada informações referente às reclamações dos usuários,
como são realizadas, o controle das mesmas para registro e tomada de ações necessárias, porém não há
nenhum controle das reclamações realizadas pelos usuários, sendo um agravante, conforme já citado,
que não há um número de contato telefônico, pois não está presente no material oferecido pela
Concessionária. O provável contato para reclamação, trata-se apenas do número de celular particular da
funcionária a que trabalha no local, no caso a Srta. Amanda Cristina Ribeiro, sendo que ela geralmente é
contatada por um intermediário para informar sobre alguma reclamação realizada.
Para complementar o serviço, a Concessionária oferece um aplicativo de celular para que os
usuários possam acompanhar os horários e localização dos ônibus nas linhas, baseado no monitoramento
da frota através do sistema GPS. Porém, essa informação não se encontra em nenhum dos pontos de
embarque, e nem dentro dos ônibus. Também não há dentro das composições informações sobre o
número para reclamações e recomendações.
Fomos informados que, entre admistrativo, manutenção e motoristas, há um total de 12
funcionários trabalhando para a Concessionária no município.

7.1.4 Documentação

Em 02 de junho de 2021, a Concessionária enviou à Agência Reguladora, um ofício contendoa
seguinte dodumentação:
- Apólice de seguro da frota;
- Documentação da frota;
- Registro dos funcionários
- Carteira Nacional de Habilitação dos Motoristas
- Certificados de treinamentos;
- Certidão Negativa de Débitos Federal;
- Certidão Negativa da Dívida Ativa Estadual;
- Certidão de Não Inscrito na Dívida Ativa Estadual;
- Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Balanço ECD Exercício 2020;
- Declaração de Faturamento.
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Toda documentação apresentada pela Concessionária estava em consonância com o exigido
pelo contrato de concessão, edital de licitação e seus anexos, bem como a legislação pertinente.
Durante a análise da documentação, foi observado que a CNH do Motorista Sr. Daniel Henrique
da Cunha, venceu em 15/04/2021, e por se tratar de uma falta grave, entramos em contato com o
encarregado da Concessionária, onde o mesmo informou que o motorista já realizou a renovação da
habilitação e que o DETRAN ainda não havia emitido a renovação, devido ao período pandêmico que nos
encontramos. De qualquer forma, faremos o apontamento desse fato nas constatações do relatório de
fiscalização, informando o prazo para apresentação do documento atualizado.

7.2. LINHAS

7.2.1. Linha 1 - Desterro

Distância percorrida aproximada: 16 Km
Tempo estimado do percurso: 1 hora
Ponto de embarque e desembarque dos inspetores: Rua Ângelo Borzani
Motoristas: Luis/Daniel
Embarque: 13:50
Desembarque: 14:53

Antes do embarque, foi requisitado ao motorista que ligasse os faróis e as luzes de mudança de
direção para ver se as mesmas estavam funcionando. Todas estavam em ordem. Havia um letreiro
luminoso na frente do veículo indicando a linha que ele percorria, bem como uma placa indicando os
bairros cobertos pela linha. Na parte interna, próximo ao motorista, havia um aviso indicando a lotação
máxima de 36 pessoas sentadas e 32 pessoas em pé. A Figura 11 mostra a frente do ônibus no momento
antes do embarque.
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Figura 11 - Vista frontal da composição.

No momento em que a composição chegou à rodoviária, houve a troca de motorista devido ao
fim do turno. Durante a inspeção da carroceria, vimos que a mesma estava em bom estado aparente de
conservação, pintada com tinta branca e o logotipo da Concessionária. Haviam faixa refletoras ao longo
da lateral e na parte traseira da composição. O veículo tinha três portas, uma exclusiva para entrada, uma
exclusiva para saída, e a central era usada para embarque e desembarque de pessoas com deficiência
motora. O elevador para acesso aos veículos de pessoas com necessidades especiais ficava na porta
central. Pedimos ao motorista para mostrar o funcionamento, e ele estava em perfeitas condições. A
Figura 12 mostra o motorista manipulando o elevador.
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Figura 12 – Dispositivo elevatório no ônibus correndo a Linha 1

Havia o símbolo internacional de acessibilidade na porta onde estava o elevador, mas não havia
um na parte traseira e um na parte frontal do veículo. Os degraus de acesso estavam em uma altura que
permitia o fácil acesso ao veículo, e haviam barras de apoio para auxiliar a subida e a descida e a
caminhada por todo o veículo, pintados com tinta amarela. Foram contadas duas cordas e 8 botões de
aviso de parada. Todos os botões tinham indicação em linguagem braile. Ao apertar-se o botão ouve-se
um leve sinal sonoro. Ao perguntar o motorista se ele o ouvia, observamos que também surgia um sinal
luminoso no painel do veículo para reforçar a informação.
O interior do veículo estava limpo, com todos os assentos fixados e com estofado aparentendo
bom estado de conservação. Obervamos assentos marcados com encosto de cabeça pintado em cor
amarela, preferenciais para idosos, gestantes, e pessoas com deficiência motora.
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Estes se localizavam próximos das portas de embarque e desembarque, com apoios pintados em
cor amarela para auxiliar o assento e o levantar do usuário. Estavam em número dentro do requisitado
pela legislação vigente (10% dos assentos totais). Há de se notar que observou-se o respeito do usuário
comum aos assentos prioritários, não havendo casos de pessoas estarem os usando quando não
necessitam.
A área delimitada para cadeirantes e pessoas com cão-guia se localizava logo à frente da porta
de embarque cental, de forma a cadeira ficar apontada no mesmo sentido dos bancos. Havia o assento
basculante com trava para mantê-lo fechado. Esse assento não tinha um cinto de segurança próprio. O
botão de pedido de parada ficava ao lado do banco, em altura mais baixa, para que o passageiro não
precise levantar-se para apertar. Dentro da área delimitada haviam adesivos mostrando como o cinto de
segurança deveria ser colocado. A Figura 13 mostra a área delimitada na composição.

Figura 13 – Área delimitada para cadeira de rodas e pessoas com cão-guia
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A lluminação interna das composições se dá por meio de duas trilhas de luzes de LED localizadas no
teto. Foi pedido ao motorista para ligá-las, e vimos que elas estavam em funcionamento. A ventilação é
natural, por meio das janelas, complementada por exaustores localizados no teto. Obervamos a presença
de câmeras de segurança (uma próxima ao motorista e uma no meio do veículo), e fomos informados
que todas as conduções possuem localização por GPS. No interior dos veículos ainda tinham um extintor
de incêndio, janelas de segurança com travas lacradas, saída de emergência no teto e sistema de
travamento sobre todas as portas. A Figura 14 mostra as trilha de luzes acesas e a saída de emergência.

Figura 14 – Luzes internas e saída de segurança

A viagem transcorreu sem maiores problemas. O condutor estava uniformizado e com crachá de
identificação. Ele guiou o veículo de forma segura, sempre aguardando os passageiros se sentarem antes
de partir com o veículo. Em nenhum momento ele se distraiu usando o aparelho celular, fones de ouvido
ou conversas paralelas. Não houve freadas ou aceleradas bruscas desnecessárias. Apenas em um
momento ele precisou parar fora da faixa determinada, pois outro veículo estava estacionado no local
indicado, o que reforça a necessidade da prefeitura em fiscalizar a presença de veículos estacionados em
locais não permitidos. A carroceria apresentou um leve barulho quando o veículo transitou pelas vias
revestidas com paralelepídedo. Não foi observada emissão esxcessiva de gases.
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7.2.1. Linha 2 – Parque São Paulo

Distância percorrida aproximada: 15 Km
Tempo estimado do percurso: 1 hora
Ponto de embarque e desembarque dos inspetores: Rodoviária
Motorista: Tim
Embarque: 08:40
Desembarque: 09:35

Antes do embarque, foi requisitado ao motorista que ligasse os faróis e as luzes de mudança de
direção para ver se as mesmas estavam funcionando. Todas estavam em ordem. Havia um letreiro
luminoso na frente do veículo indicando a linha que ele percorria, bem como uma placa indicando os
bairros cobertos pela linha. Na parte interna, próximo ao motorista, havia um aviso indicando a lotação
máxima de 36 pessoas sentadas e 32 pessoas em pé. A Figura 15 mostra a frente do ônibus no momento
antes do embarque.
Figura 15 – Vista frontal do ônibus
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Observou-se as faixas refletoras ao longo da lateral e na parte traseira da composição. O veículo
tinha três portas, uma exclusiva para entrada, uma exclusiva para saída, e a central era usada para
embarque e desembarque de pessoas com deficiência motora. O elevador para acesso aos veículos de
pessoas com necessidades especiais ficava na porta central. Pedimos ao motorista para mostrar o
funcionamento. O motorista encontrou dificuldades para manipulação, principalmente porque
momentos em que não houve encaixe das peças durante a abertura e fechamento da plataforma. Houve
momentos em que as peças bateram na porta do veículo, e outros em que foi necessária força externa
para que a peça voltasse ao seu local original. Observou-se alguns pontos de desgaste da tinta devido a
atrito. A Figura 16 mostra o o elevador antes da manipulação.

Figura 16 – Elevador montado nas escadas
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Havia o símbolo internacional de acessibilidade na porta onde estava o elevador, mas não havia
um na parte traseira e um na parte frontal do veículo. Os degraus de acesso estavam em uma altura que
permitia o fácil acesso ao veículo, e haviam barras de apoio para auxiliar a subida e a descida e a
caminhada por todo o veículo, pintados com tinta amarela. Foram contadas duas cordas e 8 botões de
aviso de parada em cada um dos ônibus. Todos os botões tinham indicação em linguagem braile. Ao
apertar-se o botão ouve-se um leve sinal sonoro. Ao perguntar o motorista se ele o ouvia, observamos
que também surgia um sinal luminoso no painel do veículo para reforçar a informação.
Observamos alguma sujeira relativa a uso contínuo no chão do veículo, especialmente terra.
Conversando com usuários da linha, houve reclamação sobre a sujeira recorrente no ônibus. Todos os
assentos fixados e com estofado aparentendo bom estado de conservação. Obervamos assentos
marcados com encosto de cabeça pintado em cor amarela, preferenciais para idosos, gestantes, e
pessoas com deficiência motora. Estes se localizavam próximos das portas de embarque e desembarque,
com apoios pintados em cor amarela para auxiliar o assento e o levantar do usuário. Estavam em número
dentro do requisitado pela legislação vigente (10% dos assentos totais).
Há de se notar que observou-se o respeito do usuário comum aos assentos prioritários, não
havendo casos de pessoas estarem os usando quando não necessitam.
A área delimitada para cadeirantes e pessoas com cão-guia se localizava logo à frente da porta
de embarque cental, de forma a cadeira ficar apontada no mesmo sentido dos bancos. Havia o assento
basculante, mas o mesmo se encontrava abaixado e aparentando estar úmido. Esse assento não tinha
um cinto de segurança próprio. Dentro da área delimitada haviam adesivos mostrando como o cinto de
segurança deveria ser colocado.
A lluminação interna das composições se dá por meio de duas trilhas de luzes de LED localizadas
no teto. Foi pedido ao motorista para ligá-las, e vimos que elas estavam em funcionamento. A ventilação
é natural, por meio das janelas, complementada por exaustores localizados no teto. Conversando com
usuários, recebemos a reclamação de que a ventilação natural não era suficiente no período do verão, e
que algumas janelas do veículo estavam travadas. Obervamos a presença de câmeras de segurança (uma
próxima ao motorista e uma no meio do veículo), e fomos informados que todas as conduções possuem
localização por GPS. No interior dos veículos ainda tinham um extintor de incêndio, janelas de segurança
com travas lacradas, saída de emergência no teto e sistema de travamento sobre todas as portas.
A viagem transcorreu sem maiores problemas. O condutor estava uniformizado e com crachá de
identificação. Ele guiou o veículo de forma segura, sempre aguardando os passageiros se sentarem antes
de partir com o veículo. Em nenhum momento ele se distraiu do serviço por causa de celular, fones de
ouvido ou conversas paralelas.
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Não houve freadas ou aceleradas bruscas desnecessárias, mas em alguns momentos ele
transitou em uma velocidade aparente elevada para poder manter o cronograma. Apenas em um
momento ele precisou parar fora da faixa determinada, pois outro veículo estava estacionado no local
indicado. A carroceria apresentou barulho quando o veículo transitou pelas vias revestidas com
paralelepídedo. Não foi observada emissão esxcessiva de gases.

7.2.3. Linha 3 – Bela Vista

Distância percorrida aproximada: 16 Km
Tempo estimado do percurso: 1 hora
Ponto de embarque e desembarque dos inspetores: Rodoviária
Motorista: Carlos Eduardo Ramos
Data: 07/06/2021
Embarque: 14:03h
Desembarque: 15:03h

No momento do embarque, foi requisitado ao motorista que ligasse os faróis e as luzes de
mudança de direção, sendo verificado o correto funcionamento das mesmas. Havia o letreiro luminoso
na frente do veículo indicando a linha que ele percorria, bem como uma placa indicando os bairros
cobertos pela mesma, porém não foi observado o adesivo com o símbolo de acessibilidade, tanto na
parte frontal como traseira do veículo. A Figura 17 mostra a parte frontal do veículo antes do embarque.
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Figura 17 – Parte frontal do veículo

Na parte interna, próximo ao motorista, havia um aviso indicando a lotação máxima de 38
pessoas sentadas e 34 pessoas em pé.
Durante a inspeção da carroceria, vimos que a mesma estava em bom estado aparente de
conservação, pintada com tinta branca e o logotipo da Concessionária. Haviam faixas refletoras ao longo
da lateral e na parte traseira da composição. O veículo tinha duas portas, sendo que na porta de entrada
havia elevador para acesso ao veículo de pessoas com necessidades especiais, sendo solicitado ao
motorista o acionamento do mesmo para compravação de sua perfeita condição de uso. A Figura 18
mostra o motorista manipulando o elevador.
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Figura 18 – Dispositivo elevatório no ônibus da Linha 3

Havia o símbolo internacional de acessibilidade na porta onde estava o elevador, mas não havia
um na parte traseira e um na parte frontal do veículo, conforme já evidenciado na Figura 17. Os degraus
de acesso estavam em uma altura que permitia o fácil acesso ao veículo, e havia barras de apoio, todas
pintadas em amarelo, para auxiliar a subida e a descida do veículo, bem como caminhar com apoio no
interior do veículo. Foram visualizadas cordas para acionamento do aviso de parada, bem como botoeiras
em número sufiente e ao alcance de todos para acionamento, inclusive na área destinada para
cadeirantes e pessoas com cão-guia, estando todas em funcionamento.
O interior do veículo estava limpo, com todos os assentos fixados e com estofado aparentendo
bom estado de conservação e sem sinal de pontos vivos. Foi observado assentos marcados com encosto
de cabeça pintado em cor amarela, indicando a preferencialidade dos mesmos para idosos, gestantes, e
pessoas com deficiência motora, estando localizados próximos às portas de embarque e desembarque
do veículo, respeitando em sua quantidade o requisitado pela legislação vigente que seria de pelo menos
10% dos assentos totais, destinados aos usuários que se encaixam nessas necessidades especiais.
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A área delimitada para cadeirantes e pessoas com cão-guia se localizava logo à frente da porta
de embarque, no caso a porta traseira, de forma a cadeira ficar disposta no mesmo sentido dos bancos.
Havia cintos de segurança próprios para atendimento desse tipo de usuário, bem como
informativos de como utilizá-lo, botão de parada acessível, bem como o assento basculante. A Figura 19
mostra a área delimitada na composição.

Figura 19 – Área delimitada para cadeira de rodas e pessoas com cão-guia

A lluminação interna das composições se dá por meio de duas trilhas de luzes de LED localizadas no
teto. Foi pedido ao motorista para ligá-las, e vimos que elas estavam em funcionamento. A ventilação é
natural, por meio das janelas, complementada por ventiladores localizados no teto. Foi observada sujeira
nos mesmos, sendo necessário uma atenção na limpeza desses dispositivos. A Figura 20 mostra a sujeira
verificada.
Figura 20 – Sujeira na saída de ventilação
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Observamos a presença de câmeras de segurança, sendo uma próxima ao motorista na porta de
embarque e uma no fundo junto à porta de desembarque do veículo
Também fomos informados que o veículo possui sistema de localização via GPS, onde foi verificado
o funcionamento do sistema através do aplicativo de celular da empresa, o qual mostrava o trajeto do
veículo em tempo real, conforme ilustrado na Figura 21.

Figura 21 – Imagem do Aplicativo com localização via GPS

O veículo ainda era provido de extintor de incêndio, janelas de segurança com travas lacradas e
adesivos informativos, saída de emergência no teto e sistema de travamento sobre todas as portas. A
Figura 22 mostra as saídas de emergência do veículo lateral e do teto.
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Figura 22 Saída de emergência do veículo lateral e do teto

A viagem transcorreu sem maiores problemas. O condutor estava uniformizado e com crachá de
identificação da Concessionária, conduzindo o veículo de forma segura, sempre aguardando os
passageiros sentarem antes de colocar o veículo em movimento. Em nenhum momento foi observada
distração do motorista durante a execução do serviço, seja por causa do uso de telefone celular, fones
de ouvido ou conversas desnecessárias. Não houve freadas ou aceleradas bruscas desnecessárias. Apenas
em um momento ele precisou parar na rua para aguardar a liberação do ponto de parada em frente à
Praça da Matriz, pois havia outro veículo da Concessionára efetuado embarque e desembarque de
passageiros, sendo prudente por parte da Concessionária evitar que dois veículos seguem juntos ao
mesmo ponto, ainda mais um ponto de muito movimento e na rua principal da cidade. A carroceria
apresentou ruídos dentro do tolerável, uma vez que trafegou por vias de paralelepídedo, que provocam
muita movimentação do veículo. Não foi observada emissão excessiva de gases pelo veículo.
Foi observado nesse veículo a existência de um adesivo, indicando um número de central de
atendimento ao cliente, porém da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, o que pode causar confusão
nos usuários dessa linha, sendo que também não foi observado nenhum informativo a respeito dos
contatos de atendimento ao cliente da Concessionária, seja para reclamações, dúvidas ou sugestões. A
Figura 23 mostra a imagem desse adesivo da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

Figura 23 Adesivo de central de atendimento da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
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7.2.4. Linha 4 – Lagoa Branca e Venda Branca

Distância percorrida aproximada: 60 Km
Tempo estimado do percurso: 1 hora e 45 minutos
Ponto de embarque e desembarque do inspetore: Praça do Rosário
Motorista: Nelson Luiz Maringolo Malaquias
Data: 08/06/2021
Embarque: 08:54h
Desembarque: 10:40h

No momento do embarque, foi requisitado ao motorista que ligasse os faróis e as luzes de
mudança de direção, sendo verificado o correto funcionamento das mesmas. Havia o letreiro luminoso
na frente do veículo indicando a linha que ele percorria, bem como uma placa indicando os bairros
cobertos pela mesma e o adesivo com o símbolo de acessibilidade. Não foi observado o adesivo com o
símbolo de acessibilidade na traseira do veículo. A Figura 24 mostra a parte frontal do veículo antes do
embarque e a Figura 25 mostra a parte traseira do veículo.

Figura 24 – Parte frontal do veículo
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Figura 25 – Parte traseira do veículo

Na parte interna, próximo ao motorista, havia um aviso indicando a lotação máxima de 52
pessoas sentadas e 34 pessoas em pé.
Durante a inspeção da carroceria, vimos que a mesma estava em bom estado aparente de
conservação, pintada com tinta branca e o logotipo da Concessionária. Haviam faixas refletoras ao longo
da lateral e na parte traseira da composição. O veículo tinha duas portas, sendo que na porta de entrada
havia elevador para acesso ao veículo de pessoas com necessidades especiais, sendo solicitado ao
motorista o acionamento do mesmo para compravação de sua perfeita condição de uso. A Figura 26
mostra o motorista manipulando o elevador.
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Figura 26 – Dispositivo elevatório no ônibus Linha 4

Havia o símbolo internacional de acessibilidade na porta onde estava o elevador, mas não havia
um na parte traseira, conforme já evidenciado na Figura 25. Os degraus de acesso estavam em uma altura
que permitia o fácil acesso ao veículo, e havia barras de apoio, todas pintadas em amarelo, para auxiliar
a subida e a descida do veículo, bem como caminhar com apoio no interior do veículo. Foram visualizadas
cordas para acionamento do aviso de parada, bem como botoeiras em número sufiente e ao alcance de
todos para acionamento, inclusive na área destinada para cadeirantes e pessoas com cão-guia, estando
todas em funcionamento.
O interior do veículo estava limpo, com todos os assentos fixados e com estofado aparentendo
bom estado de conservação e sem sinal de pontos vivos. Foi observado assentos marcados com encosto
de cabeça pintado em cor amarela, indicando a preferencialidade dos mesmos para idosos, gestantes, e
pessoas com deficiência motora, estando localizados próximos às portas de embarque e desembarque
do veículo, respeitando em sua quantidade o requisitado pela legislação vigente que seria de pelo menos
10% dos assentos totais, destinados aos usuários que se encaixam nessas necessidades especiais.
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A área delimitada para cadeirantes e pessoas com cão-guia se localizava logo à frente da porta
de embarque, no caso a porta traseira, de forma a cadeira ficar disposta no mesmo sentido dos bancos.
Havia cintos de segurança próprios para atendimento desse tipo de usuário, bem como
informativos de como utilizá-lo, botão de parada acessível, bem como o assento basculante. A Figura 27
mostra a área delimitada na composição.

Figura 27 – Área delimitada para cadeira de rodas e pessoas com cão-guia

A lluminação interna das composições se dá por meio de duas trilhas de luzes de LED localizadas no
teto. Foi pedido ao motorista para ligá-las, e vimos que elas estavam em funcionamento. A ventilação é
realizada através de ar condicionado, porém devido à pandemia o mesmo está fora de uso, sendo
utilizado apenas a ventilação natural, por meio das janelas, as quais são em quantidade suficiente para
que o ar circule sem problemas pelo veículo.
Observamos a presença de câmeras de segurança, sendo uma próxima ao motorista na porta de
embarque e uma no meio do veículo junto à porta de desembarque do veículo, conforme evidenciado
pela Figura 28.
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Figura 28 – Câmeras de segurança no interior do veículo

Também fomos informados que o veículo possui sistema de localização via GPS, onde foi verificado
o funcionamento do sistema através do aplicativo de celular da empresa, o qual mostrava o trajeto do
veículo em tempo real, conforme ilustrado na Figura 29.

Figura 29 – Imagem do Aplicativo com localização via GPS

O veículo ainda era provido de extintor de incêndio, janelas de segurança com travas lacradas e
adesivos informativos, saída de emergência no teto e sistema de travamento sobre todas as portas. A
Figura 30 mostra as saídas de emergência do veículo lateral e do teto e o extintor de incêndio.
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Figura 30 Saídas de emergência do veículo e o extintor de incêndio.

A viagem transcorreu sem maiores problemas. O condutor estava uniformizado e com crachá de
identificação da Concessionára, conduzindo o veículo de forma segura, sempre aguardando os
passageiros sentarem antes de colocar o veículo em movimento. Em nenhum momento foi observada
distração do motorista durante a execução do serviço, seja por causa de uso do celular, fones de ouvido
ou conversas desnecessárias. Não houve freadas ou aceleradas bruscas desnecessárias. A carroceria
apresentou ruídos dentro do tolerável, uma vez que trafegou por vias de paralelepídedo, que provocam
muita movimentação do veículo. Não foi observada emissão excessiva de gases pelo veículo. Essa é a
linha com o maior trajeto, atendendo os Distritos de Lagoa Branca e Venda Branca, sendo que não houve
atrasos em suas paradas em ambas localidades, tão pouco reclamações por parte dos usuários ao longo
desse trajeto.

8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES E RECOMENDAÇÕES
.
Durante a fiscalização foram encontrados itens do checklist que podem ser caracterizados
como não conformes à legislação vigente. A tabela abaixo enumera estes itens e os prazos determinados
para adequação da concessionária. Algumas não conformidades merecem destaque, em virtude da
importância que representam para o que o serviço seja prestado com excelência.
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001 e 002 - INFORMAÇÕES SOBRE AS LINHAS

A concessionária oferece as informações sobre as linhas percorridas apenas no endereço de
atendimento ao público e através do aplicativo de celular. O atendimento está com o horário reduzido
devido à situação pandêmica, porém havia um banner indicando que o local está funcionando em horário
integral. O aplicativo pode não ser acessível ou de fácil uso a todos os usuários. É necessário que a
concessionária disponibilize informações sobre as linhas nos pontos de ônibus, preferencialmente de
modo a permitir que pessoas com deficiência visual ou sonora possam ter acesso a elas. Recomenda-se
que a concessionária também coloque essa informação dentro dos veículos

003 - NÚMERO DE CONTATO PARA DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES

A concessionária não possui um número de contato direto para os usuários. Este número deve
ser disponibilizado e publicado nos veículos e em todo o material referente à empresa. Recomenda-se
também que a empresa crie um registro de reclamações para que se possa ter um controle sobre
reclamações mais constantes e se os problemas levados pelos usuários são sanados com eficiência.

017 - SÍMBOLO DE ACESSIBILIDADE

O adesivo com o símbolo de acessibilidade deve ser colocado nas partes frontal, traseira e junto
à porta de embarque do veículo. Nos veículos vistoriados, o único local que tinha o adesivo em todos eles
era na porta de embarque.

054 - ÁREA DA GARAGEM

De acordo com Anexo IV do EDITAL DE LICITAÇÂO DA CONCORRÊNCIA 003/2017, de 15/05/2018,
a garagem deve ser instalada em área fechada e murada, o que está em desacordo com o que foi
observado pela fiscalização. A maioria do entorno estava cercado por grades de ferro.
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8.1. TABELA DE PRAZOS

Item

DESCRIÇÃO

Prazo

Informações sobre
linhas

001

As informações sobre as horários e trajetos ainda não estão
disponíveis em plataformas o suficiente

30 dias

Informações sobre
linhas

002

Não há informações sobre as linhas nos pontos de parada, de
forma visual, tátil e sonora

30 dias

Informações sobre
linhas

003

Não há uma linha de telefone para contato entre a concessionária
e os usuários

30 dias

Necessidades
especiais

017

Os veículos não possuem o adesivo do símbolo internacional de
acessibilidade em todos os locais necessários

15 dias

Atitude do
motorista

038

Um dos motoristas estava com a carteira de motorista vencida de
acordo com os documentos recebidos

15 dias

Manutenção

054

A área da garagem não estava murada

120 dias

Manutenção

058

Não havia área de atendimento ao cliente na garagem

60 dias

Atributo

8.2. Recomendações

É valido esclarecer que os itens listados em Recomendações, são itens que estão técnicamente
em conformidade com o enquadramento legal, contudo, aponta-se que é necessário algumas melhorias
ou adaptações para que haja uma melhoria na qualidade.

019 – O dlspositivo elevatório da Linha 2 (Parque São Paulo) apresentava desgaste por atrito da
tinta, e dificuldade do encaixe das peças durante a abertura e fechamento, necessitando força externa.
Recomenda-se manutenção e regulagem periódica nos aparelhos para evitar esse tipo de problema.

035 – Foi observado pelos inspetores e reportado pelos usuários a presença de sujeira,
especialmente no chão dos veículos. Recomenda-se à concessionária para tentar reduzir o tempo entre
as limpezas dos veículos.
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043 – Foi observado pelos inspetores que o veículo precisou parar fora da área desginada para
embarque e desembarque quando havia um veículo estranho parado no local. Recomenda-se à
concessionária que, em conjunto com prefeitura municipal, criem um plano de conscientização dos
motoristas e que se aumente a fiscalização aos que não cumprem a lei de trânsito.

À parte do checklist usado pedimos á concessionária os seguintes documentos para
complementar a inspeção:

- Alvará dos bombeiros para a garagem, por motivo da presença do tanque de combustível
- Planinha de faturamento mensal por linha. O mesmo documento entregue à prefeitura
municipal
- Relatório de manutenção dos veículos
- Remoção do adesivo referente à Prefeitura do Rio de Janeiro presente no veículo que corra a
Linha 3 no momento da inspeção

9. CONCLUSÃO

Este relatório apresentou as constatações, não conformidades, recomendações e
determinações levantadas na fiscalização do serviço prestado pela concessioária responsável por operar
o serviço de transporte público coletivo no município de Casa Branca, a fim de avaliar os requisitos
estabelecidos na Resolução 005/20 desta agência, publicada em 04/06/20.
Destaca-se que durante a inspeção o serviço foi prestado com eficiência, não havend situações
de atraso dos veículos em relação aos horários programados. Os motoristas mostraram respeito aos
passageiros, dando partida apenas depois de todos estarem sentados e dirigindo de forma segura.
Todos os veículos estavam adaptados para o acesso e uso por pessoas com deficiência motora,
apresentando sistema elevatório e área reservada para cadeiras de roda cães-guia em local
aprpropriado. Também observamos a presença dos assentos reservados, e barras de apoio nas portas e
ao longo dos veículos
Observamos a falta de um canal de comunicação ente a empresa e o usuário, o que dificulta ao
mesmo a busca por informações e para a realização de reclamações e denúncias. Pedimos que esse canal
seja criado o mais rápido possível. Recomendamos também que a concessionária permita a esta agéncia
um espaço para divulgação dentro dos veículos para que mais um canal de comunicação seja criado.
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Essa falta de comunicação também se reflete nas informações disponibilizadas sobre as linhas
percorridas pelos veículos da concessionária. Pedimos à concessionária que disponibilize nos pontos de
parada informações sobre as linhas que param no local e os horários programados.
É necessário que concessionária, agência reguladora e prefeitura municipal trabalhem em
conjunto para que o cidadão seja tratado com respeito e o serviço seja realizado com eficiência e
excelência.

Sugere-se à Superintendência da ARESPCAB que a concessionária, Realidade Transporte e
Turismo LTDA, seja notificada destas.

EQUIPE TÉCNICA
Klaus Giovanelli Kirschbauer – Chefe da Divisão Técnica Operacional
Luiz Fernando de Olivieira Nunes – Chefe da Divisão Financeira e Administrativa
Rodrigo da Silva Bonatti – Assistente da Divisão Técnica Operacional
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10. ANEXO I

ITENS DE FISCALIZAÇÃO PROGRAMADA TRANSPORTE

Casa Branca (SP), 07 e 08/06/ 2021
______

Item

Questões

Constatações (Serviço
Adequado – A; Recomendação
– R; Não conforme – N)

Embasamento
Legal

Informações
sobre linhas

001

Há acesso fácil às informações
sobre horários e trajeto das
linhas?

N – Apenas pelo aplicativo. Não
há linha de telefone para contato
entre concessionária e usuário.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XII,
Item 3.VI

Informações
sobre linhas

002

Há informações sobre quais
N – Não há informações sobre as NBR 14022/11 –
linhas param em cada ponto, de
linhas nos pontos de parada.
Item 7.1.2
forma visual tátil e sonora

Atributos

CONFIABILIDADE

Informações
sobre linhas

Frequência
dos veículos

Frota

Frota

Frota

Frota

003

Existe um número de contato
para denúncias e reclamações?

N – Não há número de contato
para denúncias e reclamações.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XV,
Item 1.VIII

004

Há pontualidade nos horários?

A – As linhas operaram com
pontualidade durante a inspeção.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XII,
Item 3.I

005

Todos os veículos estão
cadastrados para tal finalidade?

A – A autorização se dá pelo
Edital de licitação e Contrato de
concessão.

Código
Brasileiro de
Trânsito – Artigo
135

Um veículo para cada linha
percorrida. Quatro linhas no total.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVII,
Item 1.IV

Dois veículos reservas.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVII,
Item 1.IV

006

Há quantos carros para cada
linha?

007

Há quantos carros em reserva
no caso de problemas?

008

Código
Há placa de identificação do
A – Os veículos possuem a placa
Brasileiro de
veículo, com indicação de peso
de identificação.
Trânsito – Artigo
e lotação máxima?
117
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Atributos

Item

Questões

Constatações

Embasamento
Legal

Embarque e
desembarque

009

Há identificação externa e
visível da linha e destino que o
veículo faz?

A – Foi observada a indicação
externa em todos os veículos.

NBR 14022/11 –
Item 7.2.3

Embarque e
desembarque

010

O ônibus possui barra de apoio
para auxiliar subida e descida?

A – Todos os veículos tinham
barras de apoio.

Norma ABNT
15570/09 – Item
24.1

Embarque e
desembarque

011

A altura dos degraus permite
acesso fácil ao veículo?

A – Todos os veículos tinham
degraus em altura acessível.

Norma ABNT
15570/09 – Item
23.5.1

Embarque e
desembarque

012

Há botões/corda de aviso em
número suficiente?

A – Todos os veículos tinham
botões e cordas em número
suficiente.

NBR 14022/11 –
Item 7.3.5

013

A carroceria apresenta bom
estado de conservação?

A – Todos os veículos tinham a
carroceria pintada na cor branca
e com o símbolo da
concessionária.

Resolução
CONTRAN
445/13 – Anexo
3, item 2.2

CONFORTO

Estado geral
da carroceria

014

Quatro veículos com uma porta
Resolução
Há quantas portas de entrada e de entrada e uma de saída dois
CONMETRO
saída de passageiros?
com uma porta extra para uso por
14/88 – Item 8.1
pessoas com deficiência motora.

015

O veículo está emitindo ruídos
ou descarga de fumaça em
excesso?

016

Os assentos estão em bom
estado de conservação
(Afixado. Sem rachaduras)?

Necessidades
especiais

017

O ônibus possui o símbolo
internacional de acessibilidade
na frente, atrás e próximo ao
embarque?

Necessidades
especiais

018

Há elevador ou outro tipo de
dispositivo para o acesso de
pessoas com deficiência?

Estado geral
da carroceria

Estado geral
da carroceria

Assentos

Necessidades
especiais

019

A – O veículo emitiu ruídos
Código
apenas em vias de
Brasileiro de
paralelepípedo. Não observamos Trânsito – Artigo
descarga de fumaça.
104
A – Todos os assentos estavam
em bom estado se conservação.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XII,
Item 3.IV

N – Os veículos tinham o adesivo
NBR 14022/11 –
com o símbolo de acessibilidade
Item 7.2.1.1,
apenas na porta de embarque de
7.2.1.2 e 7.2.1.3
cadeirantes.
A – Todos os veículos possuíam
elevadores.

NBR 14022/11 –
Item 5.1

Os dispositivos seguem os
R – Encontramos falta de
padrões recomendados
manutenção e regulagem no
NBR 14022/11 –
(Suportar carga de operação de
elevador do veículo percorrendo a
Item 5.2
250 kgf, piso antiderrapante e
Linha 2.
sem cantos vivos)?
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020

Existe pontos de apoio em
número necessário para ajudar
na locomoção de pessoas com
deficiência?

A – Todos os veículos possuem
pontos de apoio em número
suficiente.

NBR 14022/11 –
Item 7.3.3.1 e
7.3.3.2

Necessidades
especiais

021

Há assentos preferenciais para
gestantes, idosos e pessoas
com deficiência motora?

A – Todos os veículos possuem
assentos preferenciais.

NBR 14022/11 –
Item 6.2

Necessidades
especiais

022

O número de assentos
A – Todos os veículos possuem o
NBR 14022/11 –
preferenciais está dentro do que
número recomendado de
Item 6.2
é recomendado pela legislação?
assentos preferenciais.

Necessidades
especiais

023

Esses assentos estão
identificados para essa
finalidade

A – Os assentos estão com o
apoio de cabeça pintados com
tinta amarela.

NBR 14022/11 –
Item 7.3.2.1,
7.3.2.2 e 7.3.2.3

Necessidades
especiais

024

Os assentos especiais possuem
características que maximizem
conforto e segurança?

A – Os assentos apresentam
essas características.

NBR 14022/11 –
Item 6.2a) a f)

Necessidades
especiais

025

Há acomodação especial para
A – Todos os veículos possuem
cadeirantes e pessoas com cãoacomodação especial.
guia?

NBR 14022/11 –
Item 6.3.1

Necessidades
especiais

026

O local está identificado para
essa função?

A – O local está identificado em
todos os veículos.

NBR 14022/11 –
Item 7.3.1.1

Necessidades
especiais

027

A área reservada está próxima
à porta de
embarque/desembarque?

A – A área está próxima da porta NBR 14022/11 –
em todos os veículos.
Item 6.3.2

Necessidades
especiais

028

A acomodação especial está
disposta em um sentido
apropriado?

A – A acomodação está disposta
NBR 14022/11 –
em um sentido apropriado em
Item 6.3.3
todos os veículos.

Necessidades
especiais

029

A área reservada tem um
tamanho apropriado?

A – A área em tamanho ideal em NBR 14022/11 –
todos os veículos.
Item 6.3.4 e 6.3.5

Necessidades
especiais

030

A área reservada possui um
assento basculante fixado na
parede lateral, e que atendas
normas de conforto e
segurança?

A – A área possui assento
NBR 14022/11 –
basculante em todos os veículos.
Item 6.3.6

Necessidades
especiais

031

Nessa acomodação há cinto de
segurança e dispositivo de
travamento?

Necessidades
especiais

032

Há placas que ensinam a como A – Todos os veículos possuíam
NBR 14022/11 –
se colocar os dispositivos de adesivos ensinando como colocar
Item 7.3.1.2
segurança?
os dispositivos.

Necessidades
especiais

033

Há botoeira e indicação em
braile na área reservada para
cadeira de rodas?

A – Havia uma botoeira com
indicação em braile próximo à
área em todos os veículos.

NBR 14022/11 –
Item 7.3.5.3 e
7.3.5.4

Iluminação

034

A iluminação interna do veículo
é satisfatória?

A – A Iluminação é satisfatória
em todos os veículos.

NBR 14022/11 –
Item 6.5

Necessidades
especiais

A – Todos os veículos possuíam
cinto de segurança para as
cadeiras de roda.

NBR 14022/11 –
Item 6.4.1
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035

Climatização

036

O ambiente é climatizado?

Não há climatização, apenas
ventilação natural.

Norma ABNT
15570/09 – Item
41.2

Climatização

037

Em caso de ventilação natural,
o número de janelas é o
suficiente?

A – O número de janelas é
suficiente em todos os veículos.

Norma ABNT
15570/09 – Item
41.1.3

Atitude do
motorista

Atitude do
motorista

ATENDIMENTO

Informativo

Limpeza

Atributos

Constatações

Embasamento
Legal

O condutor está apto a dirigir o
veículo?

N – Um dos motoristas está com
a carteira de motorista vencida.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVII,
Item 1.XVII

É realizado curso de reciclagem
aos condutores?

A – Foram apresentados os
certificados de realização de
curso de reciclagem.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVII,
Item 1.XI

Questões

038

039

040

O condutor está uniformizado e A – Todos os condutores usavam
usando cinto de segurança?
uniforme e cinto de segurança.

041

O comportamento do condutor é
adequado ao serviço (Uso de
celular, cigarro, fones de ouvido,
conversa indevida)?

Cobrança
de
passagens

042

Diretamente com o motorista ou
Quais os métodos de compra de
recarga de cartão no local de
passagem?
atendimento ao cliente.

Atributos

Item

Atitude do
motorista

Atitude do
motorista

SEGURANÇA

R – Houve reclamação de
usuários a respeito da limpeza
dos ônibus na Linha 2 e foi
observada sujeira na ventilação
da Linha 3.

O interior dos veículos está
limpo e aparentando
manutenção?

Questões

Forma segura
de condução 043
do veículo

O ônibus parou no local
designado na hora do
embarque/ desembarque de
passageiros?

Forma segura
de condução 044
do veículo

O condutor freou ou acelerou o
veículo de forma brusca
desnecessariamente

A – Todos os motoristas
apresentaram comportamento
adequado.

Constatações

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVII,
Item 1.V
Código
Brasileiro de
Trânsito – Art.
252, itens I, IV,
V, VI, VII,
Parágrafo único
Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVII,
Item 1.XIV

Embasamento
Legal

Contrato de
R – Os motoristas precisaram parar
Concessão
fora da área designada por causa
27/2018 –
de veículos estranhos parados no
Cláusula XVII,
local.
Item 1.VII
A – Os condutores não realizaram
paradas e aceleradas
desnecessárias.

Código
Brasileiro de
Trânsito –
Artigo 28 e 29
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Forma segura de
condução do
veículo

045

A – Todos os condutores
guiaram de forma segura.

Código
Brasileiro de
Trânsito –
Artigo 28 e 29

Forma segura de
condução do
veículo

A – Todos os veículos
O veículo transita com as portas
046
transitaram com as portas
fechadas?
fechadas.

Código
Brasileiro de
Trânsito –
Artigo 49

Itens de
segurança

O condutor dirige o veículo de
forma segura?

047

Há faixa refletora nas laterais e
parte traseira do veículo?

Itens de
segurança

048

Há janelas de segurança no
veículo?

Itens de
segurança

Itens de
segurança

Itens de
segurança

Itens de
segurança

Itens de
segurança

Resolução
A – Todos os veículos
CONTRAN
possuíam faixa refletora
445/13 – Anexo
nas laterais e parte
IX, itens 2.1.1,
traseira.
2.3 e 2.4
A – Todos os veículos
possuíam janelas de
segurança.

Resolução
CONTRAN
445/13 – Artigo
4º, item IV

Há sistema que impeça as
049 portas de abrirem com o veículo
em movimento?

A – Todos os veículos
possuíam sistema de
travamento de porta.

Norma ABNT
15570/09 – Item
23.4.2

Há saída de emergência no teto
050
do veículo?

A – Todos os veículos
possuíam saídas de
emergência no teto.

Resolução
CONTRAN
445/13 – Artigo
4º, item V

Há extintor de incêndio no
veículo?

A – Todos os veículos
possuíam extintor de
incêndio.

Resolução
CONTRAN
556//15 –
Artigo 1º,
parágrafo 4º

Há câmera de segurança no
veículo?

A – Todos os veículos
possuíam câmeras de
segurança.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVIII,
Item 3

A – Todos os veículos
possuíam GPS.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVIII,
Item 3

051

052

053

Há sistema GPS instalado no
veículo?

42

Atributos

Manutenção

GARAGEM

Manutenção

Item

Constatações

Embasamento
Legal

N – A maioria do entorno
da garagem estava
protegido por grades.

Edital de
licitação de
Concorrência
003/2017

A garagem de manutenção
possui todo o maquinário e
ferramental necessário para a
manutenção dos veículos?

A – O local possuía todo o
equipamento necessário
para manutenção.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVII,
Item 1.XVII

A garagem de manutenção
possui pátio iluminado?

A – O pátio era iluminado
por luzes com sensor de
iluminação.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVII,
Item 1.XVII

A – O local possuía uma
rampa para limpeza e
manutenção.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVII,
Item 1.XVII

Questões

A garagem de manutenção está
054
localizada em área fechada e
murada?

055

Manutenção

056

Manutenção

A garagem de manutenção
057 possui rampas e/ou valetas para
manutenção e limpeza?

Manutenção

Contrato de
A garagem de manutenção
Concessão
N – O local não possui área
058
possui área administrativa e
27/2018 –
de atendimento ao cliente.
área de atendimento ao cliente?
Cláusula XVII,
Item 1.XVII

Manutenção

A – O local possui toaletes
masculino e feminino.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVII,
Item 1.XVII

059

A garagem de manutenção
possui toaletes?

Manutenção

060

A garagem possui bomba para
abastecimento dos veículos?

A – O local possui bomba
de abastecimento.

Contrato de
Concessão
27/2018 –
Cláusula XVII,
Item 1.XVII

Manutenção

061

Qual a periodicidade da
manutenção?

Limpeza a cada dois dias e
manutenção semanal.

Informativo
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