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1 – INTRODUÇÃO 

 
O presente Anexo apresenta o d
Compartilhamento de Bicicletas nas 
deverão ser observados e atendidos na
 
1.1 - Com o objetivo de ampliar e a
Bicicletas nas 9 (nove) Regionais Ad
proposta referencial de rede para cad
cicloviária implantada e planejada e n
auditoria das rotas cicloviárias da cidad
 
1.2 - Também com o objetivo de orien
de Bicicletas nas Regionais de Belo 
Condicionantes Vinculadas às redes pr
 
2 – PROPOSTA DE REDES 

 
Belo Horizonte possui, no Sistema de 
desde 2014, 40 (quarenta) Estações d
estações na orla da Lagoa na Pampulh
 
Um dos objetivos do Chamamento
Compartilhamento de Bicicletas nas 9
Pampulha, Nordeste, Leste, Norte, Bar
das bicicletas compartilhadas, integrá
regionais. 
 
Dessa forma, as PROPONENTES pod
mais Redes de Sistemas de Comparti
diretrizes, especificações e condições d
 
A Proposta de Redes de Sistemas d
PROPONENTES deverá ter como parâ
localização e conformação de rede, m
que seguidos os parâmetros mínimos a
 
Como a gestão do Programa Pedala
sociedade civil por meio do Grupo de
haverá uma reunião aberta para apre
referido GT como forma de contribui
estações. 
 
2.1 – O quadro a seguir apresenta o n
total de estações de 140 (cento e qua
Grupo de Trabalho – GT Pedala BH, o
do Plano de Mobilidade por Bicicleta de
 
 
 
 

ANEXO II 
 DE SISTEMAS DE COMPARTILHAMENTO D
S REGIONAIS – REQUISITOS MÍNIMOS 

s para instalação, manutenção e operação de Sistemas 
mpartilhadas e Integradas) com Estação no Município 

Horizonte. 

detalhamento das Propostas de Redes de Sist
s Regionais de Belo Horizonte e os Requisitos Mín
na elaboração das propostas a serem apresentadas.  

 atender às demandas por Sistemas de Compartilha
dministrativas de Belo Horizonte, este Anexo apres

ada uma das Regionais, concebida com base na infr
 no fluxo de ciclistas observado durante vistoria realiz
ade. 

entar as propostas de Redes de Sistemas de Compart
lo Horizonte, este Anexo apresenta os Requisitos M
 propostas. 

de Compartilhamento de Bicicletas - Bike BH, contrato
 de Compartilhamento de Bicicletas, assim distribuída
lha e 34 (trinta e quatro) estações na Área Central. 

to Público é dotar a cidade de Redes de Sist
s 9 (nove) Regionais Administrativas da cidade (Ven
arreiro, Oeste, Noroeste e Centro-Sul) de modo a amp
rá-las ao sistema de transporte público e reforçar o

oderão apresentar Documentação Técnica baseada em
rtilhamento de Bicicletas desde que observadas e ate

disposta no Anexo I – Termo de Referência e neste A

 de Compartilhamento de Bicicletas a ser apresenta
arâmetro a proposta apresentada nesse Anexo como 
 mas poderá propor ajustes na localização das estaçõ
s aqui definidos. 

ala BH é realizada de forma conjunta entre Poder 
de Trabalho – GT Pedala BH, após a assinatura do 
presentação da proposta e discussão com os particip
buição e sugestão em relação às localizações propo

o número de estações proposto para cada Regional. O
uarenta) foi discutido e definido em reuniões extraord
, ocorridas em maio e junho de 2017, por ocasião da e
 de BH – PlanBici-BH: 
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LOTE 
 

01 Venda Nova 
02 Pampulha 
03 Nordeste 
04 Leste 
05 Norte 
06 Barreiro 
07 Oeste 
08 Noroeste 
09 Centro-Sul 

TOT
               
                   Quadro 01 – Número de Estaçõ
                   Fonte: BHTRANS (2017) 
 
 
Os quadros a seguir apresentam os en
em cada uma das Regionais Administra
 
 

REGIONA
LOCALIZAÇÃO 

Av. Vilarinho 
Av. Vilarinho 
Av. Vilarinho 
Av. Vilarinho 
Av. Vilarinho 
Av. Vilarinho 
Av. Vilarinho 
Av. Vilarinho 
Av. Vilarinho 
Av. Vilarinho 
Av. João Samaha 
Av. João Samaha 
Av. Ministro Oliveira Salazar 
Av. Ministro Oliveira Salazar 
Av. Ministro Oliveira Salazar 
Av. Augusto dos Anjos 
Av. Elias Antônio Issa 
Av. Augusto dos Anjos 
Av. Dr. Álvaro Camargos 

TOT
 
Quadro 02 – Endereços de referência das e
Fonte: BHTRANS (2018) 
 

REGION
LOCALIZAÇÃO 

Av. Deputado Anuar Mehem  
Estação Move Pampulha 
Av. Antônio Carlos  
Av. Santa Rosa  
Av. Antônio Carlos  
Av. Antônio Carlos  
Av. Abraão Caran  

REGIONAL 
 

NÚMERO DE 
ESTAÇÕES 

 
19 
19 
09 
04 
07 
13 
10 
13 
46 

OTAL 140 

ções por Regional Administrativa da PBH  

endereços de referência para localização das estações 
trativas:  

NAL VENDA NOVA – Lote 01 
REFERÊNCIA 

R. Padre Pedro Pinto 
R. José Félix Matias 
Av. Liége 
Av. Baleares 
R. Alfredo Santos Neves 
R. Medéia 
R. Edgar Torre 
R. Severino Lara 
R. Domingos Grossa 
Av. Dr. Álvaro Camargos 
Av. Dr. Álvaro Camargos 
Praça Enfermeira Geralda Marra 
Av. Doutor Álvaro Camargo 
Av. Augusto dos Anjos 
Av. Érico Veríssimo 
Av. Érico Veríssimo 
R. Sebastião Patrus de Souza 
Av. Bernardo Silvestre 
Av. Deputado Anuar Mehem 

TAL DE ESTAÇÕES: 19 

s estações na Regional Venda Nova 

ONAL PAMPULHA – Lote 02 
REFERÊNCIA 

Av. Guilhermino de Oliveira 
 
Av. Santa Rosa 
Praça Bagatelli 
Av. Abraão Caran 
UFMG 
Mineirão 

es propostas 



Av. Otacílio Negrão de Lima  
Av. Otacílio Negrão de Lima  
Av. Otacílio Negrão de Lima  
Av. Otacílio Negrão de Lima  
Av. Fleming  
Av. Fleming  
Av. Otacílio Negrão de Lima  
Av. Otacílio Negrão de Lima  
Av. Otacílio Negrão de Lima  
Av. Otacílio Negrão de Lima  
Av. Otacílio Negrão de Lima  
Av. Otacílio Negrão de Lima  

TOT
 
Quadro 03 – Endereços de referência das e
Fonte: BHTRANS (2018) 
 

REGION
LOCALIZAÇÃO 

Av. Bernardo de Vasconcelos  
Av. Bernardo de Vasconcelos   
Av. Bernardo de Vasconcelos  
Av. Bernardo de Vasconcelos  
Av. Bernardo de Vasconcelos  
Via 710  
Via 710  
Via 710  
Via 710  

TOT
 
Quadro 04 – Endereços de referência das e
Fonte: BHTRANS (2018) 
 

REGI
LOCALIZAÇÃO 

Via 710 / Av. Itaituba  
Av. dos Andradas   
Av. dos Andradas  
Av. dos Andradas  

TOT
 
Quadro 05 – Endereços de referência das e
Fonte: BHTRANS (2018) 
 

REGI
LOCALIZAÇÃO 

Av. Saramenha  
Av. Saramenha  
Av. Saramenha  
Via 240  
Via 240  
Av. José Cândido da Silveira  
Av. Dr. Júlio Otaviano Ferreira  

TOT
 
Quadro 06 – Endereços de referência das e
Fonte: BHTRANS (2018) 
 

REGION

Praça Olávio Kafunga Bastos 
Av. Santa Rosa 
Iate Tênis Clube 
Av. Chafir Ferreira 
R. Jordânia 
Av. Novara 
Clube Belo Horizonte 
AABB 
Av. Francisco Negrão de Lima 
Mirante das Garças 
PIC – R. Dos Farrapos 
Museu de Arte 

TAL DE ESTAÇÕES: 19 

s estações na Regional Pampulha 

ONAL NORDESTE – Lote 03 
REFERÊNCIA 

R. Itapetinga 
R. Cônego Santana 
Av. Clara Nunes 
Av. Arthur Guimarães 
Av. Cristiano Machado 
Estação Minas Shopping 
Estação José Cândido da Silveira 
Estação Santa Inês 
Av. Elísio de Brito 

OTAL DE ESTAÇÕES: 9 

estações na Regional Nordeste 

GIONAL LESTE – Lote 04 
REFERÊNCIA 

Av. dos Andradas 
Av. Silviano Brandão 
Av. Mem de Sá 
Boulevar Shopping 

OTAL DE ESTAÇÕES: 4 

s estações na Regional Leste 

GIONAL NORTE – Lote 05 
REFERÊNCIA 

Av. Cristiano Machado 
Av. Basílio da Gama 
Via 240 
R. da Pedreira 
Estação São Gabriel 
Av. Doutor Júlio Otaviano Ferreira 
R. Cel. Pedro Paulo Penido 

OTAL DE ESTAÇÕES: 7 

estações na Regional Norte 

IONAL BARREIRO – Lote 06 



LOCALIZAÇÃO 
Av. Senador Levindo Coelho  
Av. Senador Levindo Coelho  
Av. Senador Levindo Coelho  
Av. Senador Levindo Coelho  
R. Antônio Eustáquio Piazza  
Av. Afonso Vaz de Melo  
Av. Afonso Vaz de Melo  
Av. Sinfônio Brochado  
Av. Olinto Meireles  
Via do Minério  
Av. Olinto Meireles  
Av. Manoel Salles Barbosa  
Av. Barão de Monte Alto  

TOT
 
Quadro 07 – Endereços de referência das e
Fonte: BHTRANS (2018) 
 

REG
LOCALIZAÇÃO 

Av. Engenheiro Carlos Goulart   
Av. Professor Mário Werneck   
Av. Professor Mário Werneck   
Av. Barão Homem de Melo   
Av. Barão Homem de Melo   
Av. Silva Lobo   
Av. Silva Lobo   
Av. Silva Lobo  
Av Tereza Cristina  
Av. Coração Eucarístico  

TOT
 
Quadro 08 – Endereços de referência das e
Fonte: BHTRANS (2018) 
 

REGIO
LOCALIZAÇÃO 

Av. Américo Vespúcio  
Av. Américo Vespúcio  
Av. Américo Vespúcio  
Av. Heráclito Mourão de Miranda  
Av. Miguel Perrela  
Av. Miguel Perrela  
Av. dos Engenheiros  
Av. João Paulo I  
Av. Abílio Machado  
Av. Abílio Machado  
Av. Amintas Jaques de Morais  
Av. Amintas Jaques de Morais  
Av. Amintas Jaques de Morais  

TOT
 
Quadro 09 – Endereços de referência das e
Fonte: BHTRANS (2018) 
 

REGION
LOCALIZAÇÃO 

Av. Arthur Bernardes* R. 

REFERÊNCIA 
Av. Dijanara Vieira Cristo 
R. Francisca Matias marques 
Av. Solferina Ricci Pace (Praça CDI) 
Av. Nélio Cerqueira (Praça Deputado José Raimundo
Av. Afonso Vaz de Melo (Praça) 
R. Pastor Francisco Pessoa (PUC Barreiro) 
Estação Barreiro 
R. Agnelo Macedo 
Via do Minério 
Estação Diamante 
Praça José Verano da Silva 
R. Itapetinga 
R. Lucas de Carvalho Santos 

TAL DE ESTAÇÕES: 13 

s estações na Regional Barreiro 

GIONAL OESTE – Lote 07 
REFERÊNCIA 

BHTRANS 
UNI BH 
Parque Aggeo Sobrinho 
UPA Oeste 
Av. Silva Lobo 
Praça da Saúde 
Newton Paiva 
R. Turquesa 
Juizado Especial Criminal 
Praça da Federação 

OTAL DE ESTAÇÕES: 10 

s estações na Regional Oeste 

IONAL NOROESTE – Lote 08 
REFERÊNCIA 

Cemitério da Paz 
Diário do Comércio 
Av. Pinheiros 
Av. Santa Terezinha 
Av. Tancredo Neves 
Av. Altamiro Avelino Soares 
Praça dos Agricultores 
R. Leonel Prata 
Praça Paulo VI 
R. Camboriú 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes 
R. Nove de Maio 
R. Guararapes 

OTAL DE ESTAÇÕES: 13 

s estações na Regional Noroeste 

ONAL CENTRO-SUL – Lote 09 
REFERÊNCIA 

R. Prof. Boaventura Costa 

ndo) 



Av. Prudente de Moraes* R. 
Av. Prudente de Moraes* R. 
Av. Prudente de Moraes* R. 
Av. dos Bandeirantes* Pra
Av. dos Bandeirantes* R. 
Av. dos bandeirantes* Pra
Av. Afonso Pena* Pra
R. Piauí Av.
Av. Getúlio Vargas R. 
R. Professor Morais R. 
R. Professor Morais R. 
 Praça Rui Barbosa Av.
Mercado Central Av.

So
Praça Afonso Arinos Av.

Pin
Praça da Liberdade Av.
Rodoviária Pra

Fro
Instituto São Rafael Av.

Au
Fórum Av.
Praça Raul Soares Av.
Santo Agostinho Av.
Praça da Assembleia Ru

esq
Shopping Diamond Mall Av.
Aimorés Ru

Bia
SESC Palladium Ru
Tamoios Ru
Caetés Ru
 Boa Viagem Ru

Pe
Praça do Ciclista Av.
Otoni Ru
Bernardo Monteiro Av.
Professor Moraes Ru
Colégio Santo Antônio Ru
Pátio Savassi Ru

Co
Sergipe Ru
Minas Tênis Clube Ru
Praça da Savassi Ru
Marília de Dirceu Ru

Sa
Tomaz Gonzaga Ru

Ru
Bárbara Heliodora Ru

Pe
Conexão Aeroporto Ca

Ho
Praça da Boa Viagem Ru
Praça Tiradentes Ru

Gu
Francisco Sales Av.
Praça Floriano Peixoto Ca

com

R. Pitangueiras 
R. Carlos Gomes 
R. Joaquim Murtinho 
Praça Dep. Renato Azeredo 
R. Joaquim Lustosa 
Praça Cidade do Porto 
Praça Milton Campos 
Av. Afonso Pena 
R. Piauí 
R. Antônio de Albuquerque 
R. Tomé de Souza 
Av. Santos Dumont, esquina com Rua da Bahia 
Av. Augusto de Lima, entre Rua Santa Catarina e Praça
Soares 
Av. Álvares Cabral com Av. Augusto de Lima e Av. João
Pinheiro 
Av. João Pinheiro, esquina com Rua Gonçalves Dias 
Praça Rio Branco, lateral da RISP, esquina com Rua Pa
Frontin e Av. Paraná 
Av. Barbacena, lado oposto ao n.º 200, esquina com Av
Augusto de Lima 
Av. Augusto de Lima, esquina com Rua Ouro Preto 
Av. Augusto de Lima, 1036, esquina com Praça Raul So
Av. Barbacena, esquina com Av. Amazonas 
Rua Rodrigues Caldas, em frente ao Edifício CREA-MG
esquina com Av. Álvares Cabral 
Av. Olegário Maciel, 1639, esquina com Rua Gonçalves
Rua dos Aimorés, lado oposto ao n.º 1983, esquina com
Bias Fortes 
Rua Rio de Janeiro, 1129, esquina com Av. Augusto de 
Rua Tamoios, 489, esquina com Av. Amazonas 
Rua Rio de Janeiro, esquina com Rua Caetés 
Rua Alagoas, oposto ao número 16, esquina com Av. Af
Pena 
Av. Carandaí, 726, esquina com Av. Brasil 
Rua dos Otoni, 545, esquina com Av. Brasil 
Av. Bernardo Monteiro, 1563, esquina com Av. Afonso P
Rua Professor Moraes, esquina com Rua Inconfidentes
Rua Pernambuco, 797, esquina com Rua Santa Rita Du
Rua Fernandes Tourinho, 126, esquina com Av. Cristóv
Colombo 
Rua Sergipe, 1246, esquina com Rua Antônio de Albuqu
Rua da Bahia, 2626, esquina com Rua Fernandes Touri
Rua Tomé de Souza, 853, esquina com Rua Pernambuc
Rua Marília de Dirceu, 134, esquina com Rua Felipe dos
Santos 
Rua Tomaz Gonzaga, oposto ao número 377, esquina c
Rua Rio de Janeiro 
Rua Bárbara Heliodora, 10, esquina com Rua Alvarenga
Peixoto 
Canteiro Central da Av. Álvares Cabral, oposto ao Belo 
Horizonte Plaza Hotel, esquina com Rua dos Timbiras 
Rua Sergipe, 238, esquina com Rua dos Aimorés 
Rua Paraíba, lateral ao número 433, entre Rua Bernard
Guimarães e Av. Afonso Pena 
Av. Francisco Sales, 1656, esquina com Av. Carandaí 
Canteiro Central da Av. Brasil, oposto ao 1º Batalhão, es
com Rua Manaus 

ça Raul 

ão 

Paulo de 
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Soares 
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Santa Efigênia Ru
An

TOT
*Estações localizadas na Zona Sul. As 
 
Quadro 10 – Endereços de referência das e
Fonte: BHTRANS (2018) 
 
Os mapas a seguir apresentam uma
Sistemas de Compartilhamento de Bicic
apontam a infraestrutura cicloviária plan

Figura 01: Mapa Geral – Infraestrutura Ciclo
Fonte: BHTRANS (2018) 

Rua Levi Coelho, oposto ao número 97, esquina com Av
Andradas 
OTAL DE ESTAÇÕES: 46 
s demais estão localizadas na Área Central 

s estações na Regional Noroeste 

ma proposta referencial de posicionamento das esta
icicletas nas regionais de modo a indicar uma proposta
lanejada e implantada: 

 

icloviária e Proposta de localização das estações/rede 

 Av. dos 

stações dos 
ta de rede e 



.

Figura 02: Mapa Regional V. Nova - Lote 01
estações/rede 
Fonte: BHTRANS (2018) 

 01 – Infraestrutura Cicloviária e Proposta de localização das 

 

s 



Figura 03: Mapa Regional Pampulha - Lote 
estações/rede 
Fonte: BHTRANS (2018) 
 

te 02 – Infraestrutura Cicloviária e Proposta de localização da

 

 das 



Figura 04: Mapa Regional Nordeste – Lote 0
estações/rede 
Fonte: BHTRANS (2018) 

te 03– Infraestrutura Cicloviária e Proposta de localização das

 

as 



Figura 05: Mapa Regional Leste – Lote 04 –
estações/rede 
Fonte: BHTRANS (2018) 

– Infraestrutura Cicloviária e Proposta de localização das 

 



 

 
Figura 06: Mapa Regional Norte – Lote 05 –
estações/rede 
Fonte: BHTRANS (2018) 

– Infraestrutura Cicloviária e Proposta de localização das 

 



 

Figura 07: Mapa Regional Barreiro – Lote 0
estações/rede 
Fonte: BHTRANS (2018) 

 06 – Infraestrutura Cicloviária e Proposta de localização das

 

as 



 

Figura 08: Mapa Regional Oeste – Lote 07 
estações/rede 
Fonte: BHTRANS (2018) 

7 – Infraestrutura Cicloviária e Proposta de localização das 

 



 

Figura 09: Mapa Regional Noroeste – Lote 0
estações/rede 
Fonte: BHTRANS (2018) 
 

 

te 08 - Infraestrutura Cicloviária e Proposta de localização das
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Figura 10: Mapa Regional Centro-Sul (Área
localização das estações/rede 
Fonte: BHTRANS (2018) 

ea Central) – Lote 09 -Infraestrutura Cicloviária e Proposta de

 

 de 



 

Figura 11: Mapa Regional Centro-Sul (Zona
das estações/rede 
Fonte: BHTRANS (2018) 

na Sul) – Lote 09 - Infraestrutura Cicloviária e Proposta de loc

 

 localização 



 

3 – REQUISITOS MÍNIMOS  
 
Em 2014, o Instituto de Políticas de 
Planejamento de Sistemas de Bicicleta
pretendiam implementar sistemas de co
 
Com base em suas orientações estão 
elaboração da Documentação Técnic
propostas de Redes de Sistemas de Co
 
3.1 – DISTRIBUIÇÃO DAS ESTAÇÕES
uma distribuição uniforme das estaçõe
deslocar e estacionar as bicicletas de 
16 (dezesseis) estações por quilômet
distância razoável a pé, o que corresp
ideal. 
 
3.2 – NÚMERO DE VAGAS NAS ES
garantir que sempre haverá um espaço
o número de bicicletas que o sistema
vagas, que é uma função do número de
 
3.2.1 – A capacidade das estações se
por estação pelo Coeficiente de Vagas
estação. 
 
3.2.2 – Será adotado o Coeficiente de
para cada bicicleta. 
 
3.3 – INDICADORES DE DESEMPENH
aquele que maximiza os dois indicadore
 
a) Média de viagens/dia/bicicleta: o ide
diárias por dia. A rotatividade é essenc
eficiência. Menos de 4 (quatro) viagen
muito baixa; 
 
b) Média de viagens/dia/morador: o ide
40 (quarenta) moradores. Este é um
implementado o sistema. Uma média a
essencial para alcançar os objetivos p
inclusive o aumento da participação da
viagem em função dos congestioname
sustentáveis e seguros. 
 
3.4 – LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕE
garantir que o sistema seja bastante uti
 
3.4.1 – As estações devem estar localiz
convenientes por toda a área de cobert
 
3.4.2 – As estações devem ser adjac
funcionem de forma a complementar os
 

1 ITDP – Sigla em inglês para Institute for Trans

e Transporte e Desenvolvimento – ITDP1 publicou o
letas Compartilhadas com o objetivo de auxiliar as cid
 compartilhamento de bicicletas. 

ão aqui definidos os requisitos mínimos a serem atend
nica (Anexo I – Termo de Referência – item 8) con
 Compartilhamento de Bicicletas. 

ES: para criar uma rede eficiente, as propostas devem
ões na área de cobertura de modo que os usuários p
e forma fácil e conveniente. A distribuição ideal é de 1
etro quadrado e as mesmas devem estar localizada

sponde a 300 (trezentos) metros entre estações como

STAÇÕES: ter mais vagas do que bicicletas é esse
ço de estacionamento para cada bicicleta. Uma vez de
a deve ter em cada estação, deve ser calculado o n

 de vagas disponíveis por bicicleta em serviço.  

será calculada multiplicando o número de bicicletas p
as por Bicicletas, chegando-se, assim, ao número de 

de Vagas para Bicicleta igual a 2,0 (dois). Ou seja, du

NHO: um sistema eficiente, confiável e de alto custo/b
ores essenciais de desempenho descritos a seguir: 

ideal é que cada bicicleta tenha de 4 (quatro) a 8 (oito
ncial para o sucesso do sistema, sendo esta uma medi
ens diárias por bicicleta resulta numa relação de custo

deal é ter 1 (uma) viagem por dia para cada grupo de 2
um indicador do nível de penetração na área em 
a alta de viagens/morador/dia na área de cobertura do 
s primários de um Sistema de Compartilhamento de 
 da bicicleta como modal de transporte, a redução do 
mentos e a promoção de modos de transporte mais e

ÕES: a escolha da localização das estações é esse
 utilizado e que haverá rotatividade de uso das bicicletas

alizadas de forma a serem encontradas em intervalos re
ertura da rede e em pontos que geram uso durante todo

jacentes a paradas e estações de transporte público, 
 os demais sistemas de transporte. 

ansportation and Development Policy 
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3.4.3 – Sempre que possível, as estaçõ
já implantadas, em vias em que ciclov
prazo ou em ruas seguras e acessíveis
 
3.5 – ENVOLVIMENTO DA POPULAÇ
com a população o que já está previ
Pedala BH é feita de forma conjunta en
Redes de Sistemas de Compartilham
discussão e validação das mesmas apó
 
3.6 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ
bicicletas compartilhadas, conectando 
software e mecanismos de transmissão
 
3.6.1 – As decisões que devem ser 
devem se registrar e pagar pelo uso do
espaços de estacionamento e como 
controle e externamente aos usuários. 
 
3.6.2 – O software tem que dar supo
inclusive o registro de novos usuários, p
e gerenciamento dos dados dos cliente
 
3.6.3 – Esta interface do sistema de TI 
 
3.6.4 – Na retaguarda, onde CONTRAT
para operar e administrar o sistema, o
redistribuição de bicicletas, questões d
usuários.  
 
3.6.5 – A TI terá que servir a 2 (dois) tip
 
a) usuários permanentes ou de longo
sistema com frequência;  
 
b) usuários ocasionais: que usam o sist
 
3.6.5.1 – Os usuários permanentes po
usar o sistema.  
 
3.6.5.1 – Os usuários ocasionais não p
de acesso ou se não houver forma de g
através de um mecanismo financeiro,
cartão de crédito).  
 
3.6.6 – Na maioria dos sistemas, os 
chaves com a tecnologia magnética (RF
 
3.6.6.1 – O cartão inteligente é regi
descontados os valores incorridos pelo 
 
3.6.6.2 – No caso do sistema vigente 
crédito, o que, muitas vezes, exclui 
proposta apresentada, ainda que utili
sistema, incorpore soluções alternativas
 
3.7 – BICICLETAS: as bicicletas devem
elemento chave para criar uma mar
elementos da identidade visual são m
das bicicletas comuns que circulam pel

ações devem estar localizadas ao longo de ciclovias e c
lovias e ciclofaixas estejam planejadas para implantaçã
eis às bicicletas: as ciclorrotas. 

ÇÃO: o Guia também orienta que as cidades façam d
visto em Belo Horizonte, uma vez que a gestão do 
 entre Poder Público e população. Assim, uma vez pro
amento de Bicicletas serão realizadas reuniões púb
pós a assinatura dos contratos correspondentes. 

ÇÃO – TI: a TI constitui o centro nervoso de um s
o as estações, usuários e centro de controle por meio 
ão de dados.  

r tomadas com relação a TI incluem decidir como o
 do sistema, como as bicicletas serão retiradas e devo
o a informação é transmitida tanto internamente par
s.  

uporte à parte do sistema que implica contato com 
s, pagamentos e assinaturas, informações gerais sobre 
tes. 

TI deve incluir portais na Internet e aplicativos para sma

ATANTE e CONTRATADA recebem as informações ne
, o software precisa dar suporte ao monitoramento de 
 de mau funcionamento, manutenção, faturamento e d

tipos de usuários:  

go prazo: em geral são os usuários registrados que

istema de forma infrequente ou mesmo uma única vez.

podem receber cartões de acesso e podem fazer depó

 poderão usar o sistema se for necessário ter um cartã
e garantir que a bicicleta será devolvida (o que é geralm
ro, tal como uma retenção de fundos do usuário gara

s usuários retiram as bicicletas usando cartões intelig
(RFID).  

gistrado em nome do usuário e tem um saldo do 
lo usuário ao usar o serviço.  

te em Belo Horizonte, a utilização é feita somente por 
ui uma parcela da população. Portanto é fundamen
tilize o cartão de crédito como forma principal de a
vas que incluam maior número de usuários. 

m ser atraentes e duráveis. A aparência geral da bicic
arca de identificação do sistema. O design, cores 

 muito importantes para diferenciar as bicicletas comp
ela cidade. 

e ciclofaixas 
ação a curto 
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3.7.1 – O quadro da bicicleta deve ser 
com qualquer tipo de roupa, em uma po
 
3.7.2 – As bicicletas devem ter prefer
mais fáceis de manter. Freios à di
manutenção mais cara e delicada.  
 
3.7.3 – O bagageiro frontal é indispe
traseiros são desaconselháveis, para e
como assento para carregar um segund
 
3.7.4 – A bicicleta deve ser feita com
furtos. Porcas e parafusos devem ter 
com ferramentas próprias. 
  
3.7.5 – Os pneus devem ser largos e re
nas câmaras de ar e aumentam o temp
 
3.7.6 – Os dispositivos de identificaç
bicicleta e monitorar quando cada um
travamento do engate.  
 
3.7.7 – A blocagem de engate rápido p
remover completamente o canote da b
facilidade a mais para o ciclista. 
 
3.7.8 – O cobre corrente protege a roup
 
3.7.9 – As bicicletas devem ter paralam
respingos de chuva e lama.  
 
3.7.10 – As bicicletas com marchas 
câmbios internos, são recomendadas e
Horizonte. 
 
3.7.11 – Piscas traseiros e dianteiros
conferem mais visibilidade ao ciclista. 
atrás da bicicleta são fundamentais p
devem ser claras e refletivas, como 
motoristas. 
 
3.7.12 – Os pedais grandes e seguros 
a pedalada. Pedais com pontas afiadas
durante o uso. 
 
3.7.13 – O câmbio deve ser interno e
devem ser evitadas, já que se desgasta
 
3.8 – HORÁRIO DE FUNCIONAMEN
funcionar 24h (vinte e quatro horas), 
retirada como a devolução de bicicletas
 
3.8.1 – O Horário de funcionamento do
Público Coletivo por ônibus está detalha
 
 4 – CONDICIONANTES VINCULADAS
 
A autorização para implantação e oper
Horizonte está vinculada às condiciona

er baixo e de fácil acesso, para permitir que os usuários
 posição ereta e confortável.  

ferencialmente freios dianteiros e traseiros a tambor, p
disco, cantilever e V-brakes devem ser evitados p

spensável para o usuário carregar itens pessoais. B
a evitar roubos, danos à bicicleta pelo excesso de peso
ndo passageiro.  

m peças de formatos e tamanhos únicos, para evitar
er design diferenciado, para que possam ser removido

 resistentes, próprios para uso urbano, dessa forma, ev
po de vida útil do equipamento.  

cação por radiofrequência (RFID) possibilitam identif
ma é devolvida às estações, assim que elas são colo

o permite que o usuário ajuste facilmente a altura do s
a bicicleta. O canote graduado, com marcação da altu

upa do ciclista da graxa e a corrente da bicicleta de ava

lamas para proteger as roupas dos usuários de detritos

s de 3 (três) ou 6 (seis) velocidades, preferencialm
s em cidades de terrenos montanhosos, como é o cas

ros com luzes de LED e alimentados por dínamos n
a. Para complementar, refletores nas rodas, pedais, n
 para aumentar a segurança. As cores das bicicletas
o amarelo, laranja e vermelho, para chamar a ate

os ajudam ciclistas inexperientes a manter os pés firme
das devem ser evitados, para que não machuquem os 

o e integrado ao cubo traseiro. Marchas em cassetes
stam com mais facilidade e exigem manutenção mais fr

ENTO: O Sistema de Compartilhamento de Bicicle
, 7 (sete) dias por semana, permitindo nesse períod

tas. 

 do Sistema de Bicicletas Integradas às Estações de T
lhado no subitem 4.2 deste Termo. 

AS ÀS REDES PROPOSTAS 

eração de Sistemas de Compartilhamento de Bicicleta
nantes a seguir descritas. 
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4.1 – BICICLETAS ELÉTRICAS: a 
Compartilhamento de Bicicletas com 
prever, no mínimo, 15% (quinze por ce
elétricas. 
 
4.1.2 – A PROPONENTE que aprese
com número inferior a 19 (dezenove) 
quantitativo de bicicletas ofertadas, de 
 
4.1.3 – As Bicicletas Elétricas deve
Bicicletas da Regional mantendo a Iden
 
4.1.4 – As Bicicletas Elétricas deverão a
 
a) Sistema de pedal assistido acionado
 
b) Autonomia de no mínimo 40Km (qua
 
c) Velocidade máxima de 25km/h (vinte
 
d) Display para visualização da carga; 
 
e) Peso máximo de 25kg (vinte e cinco 
 
f) Todos os equipamentos de seguranç
 
4.1.5 – Todas as estações previstas p
energizadas de modo a permitir a alime
 
4.2 – SISTEMAS DE BICICLETAS INT
Integração do Sistema de Transporte
promover a integração modal bicicleta
(três quilômetros) da Estação de Integ
realizar seus deslocamentos casa/estaç
 
O Sistema de Bicicleta Integrada às 
Coletivo por Ônibus consiste na imple
em área contígua à Estação de Integ
definida pela CONTRATANTE, com 
cadastrarem para se beneficiar de
estabelecidas.   
 
Esse Chamamento, vincula, com
Compartilhamento de Bicicletas com
implementação de 1 (um) Sistema de C
19 (dezenove) estações do Sistema de
 
4.2.1 – As Estações de Integração do 
são as seguintes: 
 
a) Estação de Integração Barreiro, loca
Rua Boaventura Costa – Barreiro; 
 
b) Estação de Integração Diamante, loc
 
c) Estação de Integração José Cândid
Estação do Metrô de mesmo nome) - B
  
d) Estação de Integração Pampulha, loc

 PROPONENTE que apresentar proposta de Sis
 número igual ou superior a 19 (dezenove) estaçõe

 cento) do quantitativo total de bicicletas ofertadas, de

sentar proposta de Sistema de Compartilhamento de 
e) estações deverá prever, no mínimo, 5% (cinco por 
e bicicletas elétricas. 

verão estar integradas ao Sistema de Compartilha
entidade Visual Proposta e demais características. 

o apresentar as seguintes características: 

do pelo usuário mediante botão de liga/desliga; 

uarenta quilômetros) por carga;  

nte e cinco quilômetros por hora); 

 

co quilos);  

nça previstos para as demais bicicletas do sistema. 

 para o Sistema de Compartilhamento de Bicicletas de
mentação das Bicicletas Elétricas e sua integração ao s

NTEGRADAS: o Sistema de Bicicleta Integrada às Es
rte Público Coletivo por Ônibus tem como principa
ta/ônibus para usuários que residem em um raio de 

tegração de ônibus e que se cadastrem como interes
tação e estação/casa de bicicleta. 

às Estações de Integração do Sistema de Transport
lementação de uma Estação de Compartilhamento de

egração do Sistema de Transporte Público Coletivo p
 disponibilização de bicicletas para uso de usuário
desse serviço mediante enquadramento nas reg

mo exigência para PROPONENTES de Siste
m número igual ou superior a 19 (dezenove) es

e Compartilhamento de Bicicleta Integrada para cada co
de Compartilhamento de Bicicletas. 

o Sistema de Transporte Coletivo por ônibus de Belo 

calizada à Avenida Afonso Vaz de Melo, n.º 640, esqu

localizada à Avenida João Rola Filho n.º 50 – Bairro Dia

dido da Silveira, localizada à Rua Gustavo da Silveira
Bairro Santa Inês; 

 localizada à Avenida Portugal, nº 3.700 - Bairro Jardim 

Sistema de 
ões, deverá 
e bicicletas 

e Bicicletas 
or cento) do 

hamento de 
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e) Estação de Integração São Gabriel
Anel Rodoviário e a Via 240 – Bairros S
  
f) Estação de Integração Venda Nova, 
Ruas Farmacêutico Raul Machado e An
  
g) Estação de Integração Vilarinho, loc
Av. Cristiano Machado e a MG-010. 
 
4.2.2 – O usuário cadastrado no Siste
bicicleta por 14 (catorze) horas ininterru
 
4.2.2.1 – Esse período será estendido
4.2.17. 
 
4.2.3 – O Sistema de Compartilham
semana, nos seguintes horários:  
 
a) das 5 (cinco) horas às 23 (vinte e t
bicicletas;  
 
b) 24 (vinte e quatro) horas – tempo inte
 
4.2.4 - As estações do Sistema de Com
de 50 vagas; 

4.2.4.1 - Ao fim do primeiro ano de ope

4.2.4.2 – Nas estações do Sistema d
Coeficiente de Vagas para Bicicleta igu

4.2.6 – O Sistema de Compartilhame
possibilite a operação do sistema.  
 
4.2.7 – A CONTRATADA deverá inic
Compartilhamento de Bicicletas Integr
assinatura do Contrato. 
 
4.2.8 – Os modelos de estação e de bi
para o Sistema de Compartilhamento d
 
4.2.9 – A patrocinadora do Sistema de
da patrocinadora do Sistema de Compa
 
4.2.10 – Deverá ser adotada Tecnolog
Bicicleta Integrada apenas dos usuários
 
4.2.11 – No painel de Informações da
expostas informações com as instruçõe
portuguesa com tradução em inglês e e
 
4.2.12 – A Estação deverá possuir o me
 
a) A liberação da bicicleta escolhida pe
 
b) A devolução da bicicleta 24 (vinte e 
esteja inoperante ou desligada, ou seja
houver queda da energia;  
 
c) A leitura por sinal eletrônico quanto à

riel, localizada à Avenida Cristiano Machado, n.º 5.60
s São Paulo e São Gabriel; 

a, localizada à Rua Padre Pedro Pinto, nº 2277, inters
 Antônio Rodrigues Froes – Bairro Candelária; 

localizada à Avenida Vilarinho, próxima ao entroncame

stema de Compartilhamento de Bicicleta Integrada terá
rruptas, podendo inclusive, pernoitar com a mesma. 

ido em finais de semana e feriados conforme definid

mento de Bicicletas Integradas funcionará todos os

e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos para re

integral – para devolução das bicicletas.  

ompartilhamento de Bicicletas Integradas devem ter u

peração, deve ser analisada a possibilidade de ampliaç

 de Compartilhamento de Bicicletas Integradas será a
gual a 1,0 (um). Ou seja, uma vaga para cada bicicleta.

mento de Bicicleta Integrada deverá prever frota res

niciar a prestação dos serviços relacionados aos Sis
gradas, em até 45 (trinta) dias corridos, contados da

 bicicleta deverão seguir o mesmo padrão dos modelos
 de Bicicletas para qual a PROPONENTE fez a propost

de Compartilhamento de Bicicleta Integrada poderá se
partilhamento de Bicicleta à qual se vincula. 

logia da Informação – TI que permita o acesso ao S
rios cadastrados para esse sistema.  

da Estação do Sistema de Bicicleta Compartilhada de
ões passo a passo para o aluguel da bicicleta escritas 

e espanhol, para todas as estações.  

 mesmo modelo de dispositivo de travamento que possi

pelo usuário; 

 e quatro) horas por dia, inclusive em períodos em que 
eja, no período entre 0 (zero) horas e 5 (cinco) horas, o

o à situação de travamento das bicicletas e à liberação 

600, entre o 

rseção com 

ento com a 
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4.2.13 – O sistema de TI para cada
requisitos e características:  
 
a) Apresentar múltiplas possibilidades
Internet, aplicativo móvel, atendimento 
 
b) Apresentar sistema de gestão opera
todos os aspectos operacionais e c
CONTRATANTE ferramentas de aces
informações de credenciamento, cus
fiscalização, supervisão das estações, 
bem como outras solicitações a critério 
 
4.2.14 – Deverá ser disponibilizada um
ouvir sugestões e reclamações.  
 
4.2.15 – A operadora do sistema deve
períodos normais de uso, não ultrapass
tenham assegurada a devolução da bic
 
4.2.16 – Efetuada a adesão ao sistema
(catorze) horas serão gratuitas e o usu
que respeitado um intervalo mínimo de 
 
4.2.17 – As bicicletas retiradas a par
devolvidas até às 9h (nove horas) da 
usuário.  
 
4.2.17.1 – A mesma regra aplica-se aos
 
4.2.17.2 – Na hipótese de o usuário n
sistema estabelecida pela CONTRATA
 
4.2.18 – Para a utilização do sistema, n
de uso. O uso do cartão de crédito pod
da importância do mesmo para a suste
importância e esteja em concordância c
 
4.2.19 – As regras de tempo máxim
aplicadas ao usuário que ultrapassarem
título de ressarcimento, em caso de n
comum acordo entre a CONTRATANTE
 
4.3 – CICLOFAIXAS DE LAZER: A
Bicicletas deverão apresentar proposta
período mínimo de 6 (seis) horas/dia 
contar da data de assinatura do Co
CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
 
4.3.1 – As Ciclofaixas de Lazer têm co
em dias e horários em que o tráfego se
proporcionam a experiência de pedal
inexperiente. 
 
4.3.2 – Toda a logística de montagem
ser de responsabilidade da CONTRAT
implementação de toda a sinalização 
dentre outros. 
 

dastro dos usuários deverá conter, no mínimo, os 

es de interface com o usuário, contendo no mínim
to telefônico, e totens de autoatendimento; 

racional que possibilite a total transparência das inform
 comerciais providos. Desta forma, serão disponib
esso que lhe permitam monitorar de forma sistêmica
custos, operação, aplicação de penalidades, supe
s, ocorrências e ações de manutenção das bicicletas e 
rio da CONTRATANTE.  

ma Central de Atendimento ao Usuário para esclarece

verá assegurar que a ocupação das estações, em co
asse a máxima de 90% (noventa por cento) para que os
bicicleta.  

a, as jornadas de utilização de bicicletas que não exce
suário poderá valer-se desse benefício de forma ilimita
de 15 (quinze) minutos entre cada uso.  

artir das 17h (dezessete horas) das sextas-feiras po
da segunda-feira subsequente sem que haja penalida

aos feriados.  

o não devolver a bicicleta, será aplicada penalidade d
ADA em concordância com a CONTRATANTE.  

, não será requisitado cartão de crédito do usuário com
oderá ser estabelecido posteriormente, desde que haja
tentabilidade econômica do sistema, desde que justific

a com a CONTRATANTE. 

imo de uso das bicicletas no sistema, penalidades
rem o tempo máximo e valores a serem cobrados ao 
 não devolução ou dano às bicicletas, serão especifi
TE e a CONTRATADA.  

 As PROPONENTES de Sistemas de Compartilham
sta de implementação de Ciclofaixas de Lazer mensai
 a serem implementadas em até 60 (sessenta) dias 

Contrato, em locais e dias definidos conjuntamente
 

 como objetivo principal o estímulo à prática do ciclism
 seja naturalmente reduzido. Dessa forma, as Ciclofaixa
alar nas cidades em condições mais favoráveis a u

m, desmontagem e operação das Ciclofaixas de Laze
ATADA. Também será de responsabilidade da CONT
o provisória composta de balizadores, cones, faixas 

s seguintes 
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4.3.3. – A CONTRATADA deverá preve
durante os períodos em que as Ciclofai
 
4.4 – CAMPANHAS EDUCATIVAS: 
Bicicletas deverão apresentar propos
Compartilhamento de Bicicletas para se
 
4.4.1 – As Campanhas Educativas vinc
abordar, minimamente: 
 
a) A importância da mobilidade por bicic
 
b) Informações sobre regras de circulaç
 
c) Práticas para a circulação segura na
 
d) Respeito ao pedestre; 
 
e) Direitos e deveres dos ciclistas; 
 
f) Informações gerais e específicas sob
 
4.4.2 – As Campanhas Educativas vinc
prever uma reunião pública, no âmbit
contribuições. 
 
4.4.3 – As Campanhas Educativas vinc
ser avaliadas e aprovadas pela CONTR
 
4.4.4 – Poderão ser apresentadas pela
com o objetivo de aumentar o núme
mensagens de respeito aos mesmos. 
 
5 – TARIFAS DOS SERVIÇOS  
 
5.1 – A PROPONENTE deverá aprese
utilização dos Sistemas de Compartilha
 
a) Passe Diário; 
 
b) Passe Semanal; 
 
c) Passe Mensal; 
 
d) Passe Anual. 
 
5.1.1 – O valor do passe anual deverá t
 
5.2 – O sistema deverá permitir que o u
até 60 (sessenta) minutos ininterrupto
minutos entre períodos de 60 (sesse
estendido por até 90 (noventa) minuto
usuário poderá utilizar o sistema quant
contrato. 
 
5.3 – A utilização dos serviços dos S
totalmente gratuito para os usuários ca
 
Data: ____/____/____ 
 

ver ainda a presença de monitores que darão apoio e o
faixas de Lazer estiverem em funcionamento. 

: As PROPONENTES de Sistemas de Compartilha
posta de Campanhas Educativas vinculadas ao Si
 serem veiculadas anualmente. 

inculadas ao Sistema de Compartilhamento de Biciclet

icicleta e os conceitos de mobilidade urbana sustentáve

lação nas vias; 

nas vias; 

obre o sistema de Compartilhamento de Bicicletas. 

inculadas ao Sistema de Compartilhamento de Bicicleta
bito do Grupo de Trabalho – GT Pedala BH para dis

inculadas ao Sistema de Compartilhamento de Bicicleta
TRATANTE antes de sua veiculação. 

ela CONTRATADA à CONTRATANTE propostas que c
mero de ciclistas em Belo Horizonte e que contrib
 

sentar proposta das Tarifas a serem cobradas dos usu
lhamento de Bicicletas para: 

á ter previsão de parcelamento. 

o usuário utilize a bicicleta dos sistemas de compartilha
tos de segunda-feira a sábado, com intervalos de 15

ssenta) minutos. Aos domingos e feriados esse per
tos ininterruptos. Durante a utilização nos períodos de
ntas vezes por dia desejar, sem o pagamento adiciona

 Sistemas de Compartilhamento de Bicicletas Integra
cadastrados. 

e orientação 

hamento de 
Sistema de 

letas devem 

vel; 

tas deverão 
discussão e 
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