
,t'

ô
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SETRAN)

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO OOí/201 9-CPL

TIPO MAIOR OFERTA

RÉGIME DE EXECUÇÃO: Concorrência de serviÇos públicos

REGÊNCIA: Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, artigo 24, inciso X, da Lei
Federal n" 9503 do CTB, Art. 18 da Lei 8.987/95ê Lei lúunicipal 1.70312017.

ÓRGÀO INTERESSADO: Secretâria Municipal de Trânsito e Transporte - SETRAN.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 26.001.009/20í8- SETRAN

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 05 de agosto dê 20í9, às íohs
(dêz horas). Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presentê licitação será
realizada no primeiro dia útil subsequente.

a co tssÃo PERMANENTE DE LtCtTAÇÃO DO MUNtCiPtO DE tÍUtPERATRIZ (CpL), instituída
pelo Decreto no 044, de 31 de julho de 1997 e suas alteraçôes posteriores, torna público, para
conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação âcima indicada e receberá os
envelopes HABILITAçÃO e PROPOSTA DE PREçOS na Rua Urbano Santos no 1657, Bairro
Juçara, lmperatriz/lvlA, sob as seguintes condições.

í. OBJETO

1.1 A presente licitaçáo compreende a Concessão Onerosa na modalidade de Concorrência
em regime de concessão comum, do tipo MÂ|OR OFERTA para desenvolvimento,
implantação, coordenaÉo e operação do estacionamento rotativo eletrônico pago, "Zona
Azul" no Município de lmperatriz, MA, contemplando lodos os recursos materiais, de
tecnologia e serviços necessários ao seu correto funcionâmento, com repasse de
percentual de receitas ao Município por período de 10 (dez) anos, de acordo com as
especificações técnicas constantes nos anexos deste edital. Requisitado pela SecretaÍia
Municapal de Trânsito e Transportes. A solução deverá ser implantada, homologada em
deÍinitivo e estar totalmente operacional em até 150 (cento e cinquenta) dias corridos a
partir da assinatura do contrato.

1 2. A Solugáo de estacionamento digital tem como objetivo integrar em um único sistema os
processos de operação e gerenciamento do Estacionamento Rotativo Pago no irunicípio.

't.3. Para que â CONCESSIONÁRlA opere os serviços nas condiçôes e diretrizes definidas
pelo Municipio, esta deverá disponibilizar sistemas e recursos de tecnologia
conforme os requisitos obrigatórios descritos neste ÍERMO DE REFERÉNCIA e no
Edital.

1 4. A Solução de estacionamento digital contempla os seguintes produtos ê serviços

1.,ú.1. Aquisição de Créditos eAtivação do serviçoi
í.,1.2. lncentivar novos modais de transporte na solução ofeÍtada;
1.,1.3. Fiscalização
'1.,1,4. Adm,nistrâção;
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í.,1.5.
1.4.6.
1.4.7.
í.4.8.

Gestão e Repasse;
Auditoria e SeguranÇa,
Atendimento ao usuário
Base Têcnica.

1.5. Valor estimado para êxecução dos serviços e de R$ 85.536 000,00 (Oitenta e cinco
milhóes e quinhentos e trintâ

'1.6. e seis mil reais), conforme estimativa de custos.

2. PRAzo DE vtGÊNctA

2.1. O ptazo de vigência será de '10 (dez) anos, podendo ser renovado por igual período a critéío
do poder concedente

3. DorAÇÃo oRÇAMENTÁRrA

Na licitação para concessão onerosa não é necessário indicar dotaçâo orçamentária, que somente
será exigida pa? a Íotmalizaçáo do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos da legislação
pertinente;

4. LocAL DE RETIRADA Do EDITAL E DA APRESENTAçÀo DAS PRoPoSTAS

4 1 O Edital e seus anexos estarão disponiveis para download no sÍtio eletrônico dâ PreÍeitura,
através do endereço eletrônico U4{4lhpela!!a[ê jgllDllqle@§ ou podem ser obtidos mediante
pagamento no valoÍ de R$ 50,00 {cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecadação Àrunicipal - DA[4, emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária e poderáo ser consultados graturtamente na sede da CPL, na Rua Urbano Santos
1657, Bairro Juçara, lmperatri/MA, CEP] 65 900-505, estando disponíveis para atendimento em
dias úteis, das 08h ás 18h.
4.2 Os pedidos de esclarecimentos e impugnação sobre o Edital desta Concorrência Pública
deverão ser protocolizados, no horário comercial, de segunda a sextâ-feira das 08:00 as 18:00
horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, no 1657 -
Bairro Juçara, lmperatriz-lúA, CEP: 65.900-505 ou mediante via postal com Aviso de
Recebimento (ÂR) enviado ao endereço indicado no item 4.í.

5. OOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

5.1. lntegram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

ANExo I - pRoJÉTo DE vtABtLtDADE TÉcNrcA PARA suBStDtAR A DECtsÁo DE
t[TpLANTAÇÃo DE ESTACtoNAt ENTo RorATtvo EM vlAS púBLtcAS No MuNtclpro
DE I[/lPERATRIZ - MA:
ANExo lt - TERMo DE REFERÊNC|A
ANExo t , (pRoposrA DE pREÇos - r\roDELo DA CARTA DE APRESENTAÇÁo)
ANEXO IV _ MODELO DE CARTA CREDENCIAL
ANEXO V - (MINUTA DO CONTRATO)
ANExo vt - t\roDELo DE DECLARÂÇÃo DE cuMpRtMENTo Do rNc. v DoART. 27 DA
LEt 8.666/93
ANEXO VII - ANEXO VII - IVIODELO DE ATESTADO DE VISTORIA
ANExo v t - DECLARAÇÃo DE tNExlsrÊNcrA DE FATo SUpERVENtENTE

6. DO SUPORTE LEGAL

6 1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal
no 13, de 3'1 de março de 2015 e alteraçôes posteriores. Lei Complementar 123106, por este Edital
e seus anexos. além das demais disposiÇôes legais aplicáveis, que Íicam Íazendo parte integrante

\\



tq1
,.-..'.ESTADo Do MARANHÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEcRETARTA MUNrcrpAL DE TRÂNSrTo E TRANSpoRTE (sETRAN)

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

da mesma. independente de transcíçáo

7, DA PARTICIPAçÃO

7.1. Poderão participar desta licitaçáo quaisquer empresas interessadas que se habilitem dentro
das condiÇões aqui exigidas e que, na fase inicial de habilitaçáo, comprovem para a Comissão
possuir os requisitos minimos de qualiÍicação exigidos no Edital para a execução do objeto.

7 2. Não poderáo participar diretâ ou indiretamente desta licitaçãol

7.2.1. Pêssoas físicas.

7 2.3. Empresas declâradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou
suspensas do direito de licitar ou contratar com o Poder Concedente.

7.2.4. Empresas cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, dissolvidas.
liquidadas e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua íorma de constituição, ou ainda
empresas estrangerras que não funcionem no pais.

7.2.5. Empresas que tenham sócio{erente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente
de órgão ou entidâde daAdministração Pública Municipal.

7 3. E vedada a participação de consórcios nesta licitação.

7.4. Não poderão participar desta licitação empresas das quais paÍticipem, seja a que título for,
servrdor públco munrcipal de lmpeíatriz

8. DocUMENIAÇÃo EXIGIDA

8.1. A documentaçáo deverá ser entregue pelo representante legal da empresa licitante à
COMTSSÃO PERI\TANENTE DE LtCtTAÇÃO - CPL, em 02 (dois) envetopes opacos, devidamente
lacrados e invioláveis, o primeiro identiÍicado como'ENVELOPE N" 01 - DOCUMENIAÇÃO DE
HABILITAÇÃO', o segundo, como "ENVÊLOPE No 02 - PROPOSTA DE PREÇOS", em cujas partes
externas, além da razão ou denominaçáo socialda empresa licitante, deverão conter:

ENvELoPE No oí . DocUMENTAÇÃo DE HABILITAçÃo

À pREFEtTURA MUNtctpAL DE tMpERATRtz.

coMrssÃo pERMANENTE DE LtcrrAÇÁo - cpL

Rua Urbano Santos, nô 1657, Bairro Juçara, lmpeÍatriz/lvlA.

coNcoRRÊNctA PÚBLTCA N. OO1/20í9-CPL - Oatar 05/08/20'19. âs 1oh

(Razão Social ou nome comercial do licitante e endereço).

OBS: A documentação apresentada deverá estar encadernada e numerada.

8.2 Para habilitação na presente licitação, as empresas apresentarão os documenlos abaixo
relacionados em original, os quais faráo parte do processo licitatório, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou publicâçáo em órgão da imprensa oficial, observados
sempre os respectivos prazos de validade, conÍorme exigência da Lei8.666/93 e suas alteraçôes

8.3 HABrLrrAcÃo JURÍDtcA.

tl

A documentaçáo referente à habilitação jurídicâ compreende os documenlos abaixo relacionados

':,
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A documentaçáo referente à habilrtação econômico-financeira compreende os documentos abaixo
relâcionados:

I5 'l Termo de Recebimento de Garantia da Proposta ematido pela Tesouraria da Prefeitura
Municipal de lmperatriz. A licitante deverá prestar garantia no valor correspondente a '1% (um por
cento) do valor estimado para a contratação, optando por uma das modalidades previstas no art
31, inciso lll da Lei Federal no I 666/93, abaixo descritas. apresentadas nas condiçôes seguintes:

8 5 1.1. Se a opção da garantia for Título da Dívidâ Pública, estes deverão ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Cêntral do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

I5.1.2 Se a opçáo da garanha for Cauçâo em dinheiro, o licitante deverá recolher o valor exrgido p
como garantia mediante Depósito na seguinte conta. Banco do Brasil, Agência no 0554-1, conta
corrente no 50.735-0-5, em nome da PreÍeitura Municipal de lmperatriz/MA

85.1.3. Seguro gaÍantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por

trD

I 3 'l Regisko comercial. no caso de empresa individual.

8.3 2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social êm vigor devidamente registrâdo, em se tratando
de sociêdades comerciais e, no caso de sociedâdes por açôês, acompanhado de documentos de
eleição de seus adminiskadores

8.33 lnscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis. acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

8.34 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcronamento expedido pelo órgão
competente. quando a alrvidade assrm o exigir

8.3.5. O documento utilizado para habilitaçáo juridica poderá ser apresentado somente sua última
alteraçáo, desde que esteja na sua forma consolidada

8.iI. HABILITACÃO FISCAL E TRABALHISTA.

A documentação referente à habilitação íiscal e trabâlhista compreende os documentos abaixo
relacionados:

8.4.1 . Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ

8.4.2. Prcva de inscrição no cadastro de contribuintes da Fazenda Municipal, relativo ao domicilio
ou sede da licitante, pertinente e compativelao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a
ser contratado

84.3 Prova de regularidâde com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou da
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4 4 PÍova de Íegularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstíando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

I4 5 Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, demonstrando a inexistência de débitos
inadimplidos, ou seja, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Íornecida pelo Tribunal
Superior do Trabalho.

8.5 HABILITACÃO ECONÔÍíICO.FINANCEIRA.
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enlidade em funcionamento no País em nome da Prefeitura irunicipal de lmperatriz, Estado do
Maranhâo, cobrindo o risco de quebrâ dos termos de acêitação da proposta (caso a licitante desista
de cumprir com o valor proposta), com o prazo de valrdade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
a contar da data de recebimenlo dos envelopes de habilitação e propostas.

8.5.1.4. Fiança Bancária, mediante entrega da competênte carta de fiança bancária, no original,
emitada por entidade em Íuncionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de lmpeÍatíiz,
Estado do Maranhão, com o prazo de validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de Íecebimento dos envelopes de habilitaçáo e propostas

8515. Em todas as modalidades de garantia, o licitante deverá apresentar o comprovante de
recolhimento da garantia de manutenção de proposta à Tesouraria, localizada na Sede da
Prefeitura Municipal de lmperatriz, situada na Rua Godofredo Viana, no 7221738. Cenl.o, lmperatri/
MA, CEP: 65.901-480, das 08h às 14h do dia útil anterior à data da sessão públicâ da licitação,
para obtenção do Termo de Recebimento da Gârantia exigido no itêm 8.5.'1

8.5.1.6. A garantia prestada só será,iberada após a decisâo que inabilitar ou desclassificar a
licitante, desde que não tenha havido recurso, ou após suâ denegação, e no caso de habilitadas e
classificadas, após a adjudicação e homologação do sêu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a
devolução ocorrerá após a assinatura do contrato, podendo ser retida e reforçada como garantia do
conlrato

8.5 2 Balanço Palrimonial e Demonstraçôes Contábeis do último exercício social, já exigiveis e
apresentados na forma da lei. vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisónos

I5.2.1 No caso de empresa conshtuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço de abertura.

I 5.3. A comprovação exigida no rtem anterior deverá ser feita da seguinte forma:

I 5.3.1. No câso dê sociedades anônimas, documenlos originaas ou por qualquer processo de cópia
autenticada ou ainda por publicação comprovada na imprensa oÍlcial, do balanço patrimonial e
demonstraçôes contábeis

8.5 3.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, EIRELI ou empresas individuais,
deveráo ser apresentados documentos originais ou por qualquer processo de cópia autenticada ou
ainda por publicação comprovada na imprensa oficral, das páginas do Livro Diário, contêndo Termo
de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o
respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades civis, no cartório competente.

I5 3.3 O balanço patrimonial e as demonstraçóes contábeis deveráo estar assinados por contador
ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
comprovado mediante a apresentaçáo do Certificado de Regularidade Profissional (CRP), devendo
ainda ser demonslrado através de cálculos a obtenção dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) igual ou maior que 1 (um), resultantes da aplicação das
seguintes fórmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A
LG LONGO PRAZO

ffi
PRAZO

Il
SG

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIG
LONGO PRAZO

LC ATIVO CIRCULÂNTE

VEL A

ii
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PASSIVO CIRCULANTE

8.5.4. Certidão nêgativa dê falência ou concordatâ, êxpedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurldica, dentro do prazo de validade previsto nâ própna certidão, ou, na omissão desta, expedada
pelo menos a 60 (sessenta) dias contados da data da sua emissáo.

8.6 DA UALIFIC T Ntc

8.6.1 As comprovações de qualificação técnica das empresas licitantes deverâo ser apresentadas
no envelope de Habilitação através dos seguintes documentos abaixo relacionados.

8.6.2 Prova de Registro ou lnsciçáo da Empresa Licitante na Entidade ProÍissional (CREA ou
CAU)competente.

8.6.3 Prova de Registro ou lnscriçáo do(s) Responsável(eis) Técnico(s) na Entidade ProÍissional
(CREA ou CAU) competente.

8.6 4 Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data prevista para a entrega
da proposta, profissional de nível superior, reconhecido pelo CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura). detentor de ATESTADO de CAPACIDADE TECNICA,
devidamente registrado no CREA da regiáo onde os serviços foram executados,
acompanhado da respectiva CERfIDÁO de ACERVO TECNICO - CAT, expedida por este
conselho, relativamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, nos
termos do art. 30, inc. l, § 10 da Lei no 8.666/93, que comprovem ter o profissional,
executâdo para entidades de administração pública ou pnvada, serviços de
desenvolvimento, implantaçâo. coordenação e operação de estacionamento rotativo
eletrônico pago, com no mínimo 900 (novecentas) vagas, equivalente a 20% do total de
vagas que contemplam o objeto;

8.6.5 Será admitida, para atingimento dos quântitativos fixados, a soma de ateslados e certidões
de acervos técnicos devidamente registrados no CREA.

8.6.6 A comprovação de vínculo profissional entre a empresa licitante e o profissional detentor da
certidáo de acervo técnico possivelmente apresentada, pode se dar mediante: - contrato
social e/ou alteraçôes contrâtuais em sua respectiva vigência; - registro na carteira
profissional (CTPS), ficha de empregado ou contrato de trabalho de proíissional autônomo
que preencha os requisitos acerca das certidôes de acervo técnico e se responsabilize
tecnicamente pela execução dos serviços.

8.6 7 Será admitida ainda declaração de contratação futura do profissional responsável técnico, se
comprometendo a participar da execução do objeto caso a empresa seja vencedora,
acompanhada da anuência deste, ambas com firma reconhecida do profissional, bem como
do Íepresentante legal da empresa, que se compromete a contratá-lo. O(s) proÍissional(is)
indicado(s) pelo licitante para fins de comprovaçáo da capacitaÉo têcnico profissional de
que trata esta alínea deverá(ao) participar da exêcução do objeto da licitação, admitindo-se
a substituição por profissionâis de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada
pela CONCEDENTE.

8,7 ATESTADO DE VISTORIA

87.'1 Considerando a complexidade do objeto, que impôe a necessidâde da realização de
VISTORIA TECNICA para conhecimento das condiçôes locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação, as empresas interessadas deverão realizar a VISTORIA
IECNICA OBRIGATÔRIA, seguida de visita nas vias, áreas e logradouros do Municipao

]J
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lmperatriz, nâ área de implantação do sistema de estacionamento rotativo eletrônico pago,
obleto da presênte licitação, com âgendamento devidamente íormalizado, com
ântecedênciâ de até 24 (vinte e qualro) horas à data de abertura dos envelopes, dâs 08h00
as 14h00 no órgão responsável do lrunicípio de lmperatriz (SEIRAN), localizada na
Avenida Pedro Neiva de Santana, 2021,Vila RedenÇão ll - lmperatriz- MA, Tel.: 99 3523-
8853 Contatar com o Sr Tuytuyguassu Brito Rayol. Nesta ocasião, serão fornecidos mapas
e dados referentes ê área de implantação do sistema, roteiro da prova de conceito
obrigatória, e demais informaçôes ou esclarec,mentos que se fizerem necessários,

17 2 A vis(a deverá seÍ feita pelo representante legal da proponênte ou por pessoa por ela
indicada. devidamente credenciada, acompanhada pelo representante do Poder Executivo
lvlunicipal, que luntos lavraráo o documento ATESTADO DE VISTORIA TECNICA, conforme
modelo conlido no ANEXO Vll - IVIODELO DE ATESTADO DE VISTORIA:

8.7.3 A licitante deverá incluir no ENVELOPE no 01 - DOCUMENTOS de HABILITAÇÁO, lunto aos
demais documentos de habilitação, o ATESTADO DE VISITA TECNICA, firmado pela
SETRAN, lavrado após a realizâçáo da visita técnica;

8 7 4 Para todos os efeitos, considerar-se-á que a licitante têm pleno conhecimento da natureza e
do escopo dos serviços. não podendo alegar posteriormente a insuficiêncie de dados e/ou
informaçoes sobre os locais ê as condições pertinentes ao objeto do contrato;

9. DECLARÂÇÔES COMPLEMENTARES DE HABILITACÀO

9.'1 Declaração da licitante em cumprimento ao disposto no inciso XXXlll, do art. 7. da
Constituiçâo Federal, assinada pelo representante legal do Licitante, conÍorme modelo
sugerido no ANEXO Vl;

9.2 Decla.açào de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma
do § 2'do artigo 32 da Lei Federal 8 666/93, assinada pelo representante legal do
Licitante. conÍorme modelo sugerado no ANEXO Vlll

I3 Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação aprêsentada pela
licitante em sua versãg original nos autos do processo.

I3 1 Os documentos em que o prazo de validade náo estiver estipulado expressamente, ou fixado
em lei, §erão tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessentas) dia§, contados da data de sua
emissáo

93.2 Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma
incompleta, incompreensivel, ilegivel, com erro, rasura, omissão, qualquer exagência contida neste
Edital.

9.3.3. Os documentos pertinêntes e exigidos neste edital, dentro do Envelope no 01, deverão, de
preferéncia, ser entregues encadernados e numerados sequencialmente e na ordem indicada
neste edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.

.IO. PROPOSTA DE PREçOS

10 1. O Envelope no 02 deve conter a seguinte identificação

I!

ENVELOPE NO 02. PROPOSTA PREÇOS

/"'t=
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

co[ÀssÁo pER|\TANENTE DE LtctTAÇÃo - cpl
Rua Urbano Santos, n'í657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA

coNCoRRÊNCtA PÚBLtCA No OO1/201g-CPL - Data: 05/08/20'r9, às10h

(Razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

OBS: A proposta de preços poderá êstar encademada e numerada.

E em seu interior deverá conter os seguintes documenlos e elementos:

í0.2 PROPOSTÂ DÉ PREçOS - CARTA DE APRESENTAçÃO (conlorme ANEXO lll -
PROPOSTA DE PREÇOS - MODELO DA CARTA DE APRESENIAÇÃO) - em papel timbrado da
licitante, datilografada ou impressa por qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu
responsável ou representante legal da licitante, rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas
ou entrelinhas, contendo, necessariamente, o valor da oÍerta de repasse, à tÍtulo de remuneração
pela outorga da concessão, em percentual nâo inÍerior a 1oo/o (dez por cento) do valor bruto
arrecado, exigível a partir do 70 mês de execução do contrato, contado da data da Ordem de lnício
da Concessão, cujo valor se constituirá nâ Remuneração Mensal ao Município; contendo ainda:

10.2.1. Só serào aceitas até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores.

10 2 2 Ptazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) diâs contados
a partiÍ da data de abertura da licitaçáo.

10.2.2 O pÍazo de execução será de 10 (dez) anos, contados a partir da data do recebimento da
ordem de serviço emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte.

10 3. Descriçáo resumida do modus operandis a ser utilizado para o Sistema de Estacionamento
Rotativo Pago proposto;

'10.4 Cronograma de implantaçáo considerando as todas etapas nêcessárias para inicio dê
operaçáo,

10.5 - Descriçáo detalhada da tecnologia ofertada, ressaltando os itens indispensáveis a serem
utilizados para operação (incluindo especificaçôes técnicas) que comprovem o atendimento de
todos os requisitos constantês no ANEXO ll - TERMO DE REFERÊNCIA;

'10.6 E de exclusiva responsabilidade dos llcitantes a descrição de todos os dados da
proposta apresentada. A proposta deverá contemplar todos os investimentos,
tributos, taxas, encargos e demais custos de qualquer natureza inerentes ao
atendimento das condiçôes dispostas nâ MINUTA DO CONTRATO DE
CONCESSÃO, sendo certo que qualquer divergência relativa à corretâ indicaçáo da
sua composiçáo é de inteira responsabilidade da Licitante, que arcará com os ônus
dai decorrentes.

10.7. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas. borrões ou entrelinhas, de modo a enserar dubiedade,
principalmente em relaÉo a valores.

10.8. As propostâs de preÇos serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissâo
Permanente de Lrcitação e comunicada previamente às licitantes

10 L Serão desclassificadas as propostas que não atenderêm as exigências do Edital, bem como
as que apresentarem preços unitários e/ou global superiores ao limite estabelecido, tendo-se como

I
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limite os valores constantes da planilha orçamentária dos serviços, ou ainda com preÇos unitários
ou global manifestamente inexequiveis.

10.10. Os documentos pertinentes e exagidos neste edital, dentro do Envelope no 02, deverão, de
preferência, ser entregues encadeÍnados e numeÍados sequencialmente e na ordem indacada
neste edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.

10'1'1 Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos
sewiços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condiçâo que importe modificação dos
seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formals, alteraçóes
essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.

10 12 Serâo corrigidos automaticamentê pela Comissão Permanente de Licitação quarsqueí eíros
aritméticos. bem como as divergências que porventura ocoÍrerem entre o preço unitário e o total do
rlem, quando prevalecerá sempre o primerro.

10.13. A íalta de data ê/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal
presente à reunião de abertura dos envêlopes "Proposta" e com poderes para esse Íim, sendo
desclassificado o licitante que não satisÍizer tal exigência.

104. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documenlos apresentados dentro do Envelope n.o 01 -"HÂBlLlÍÂç^O";

10.15 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa, sem que haja prejuizo dos demais requisitos:

11. OAS MICRO E PEOUENAS EMPRESAS

11.1 Por foÍça da Lei Complementar no 123106 e do art. 34 da Lei 11.488/07, as Microempresas -
MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as Cooperativas a estas equipa.adas - COOP's que
tenham interesse em participar desta concorrência deverão observar os procedimentos a seguir
dispostos:

a) no momento da oportuna Íase de habilitaÇão, caso a licitante detentora da melhor proposta seja
uma MÉ, EPP ou COOP deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação
exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista
apresentem âlguma reskiçáo, bêm como alguma esÉcie de documento que venha comprovar sua
condiçáo de microempresa ou empresa de pequeno portel

b) como critério de desempate, será assegurada preferêncra de contrataçáo para MEs, EPPS ou
COOPS, entendendo-se por empate aquelas em as propostas apresentadas por MEs, EPPS ou
COOPS sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta classificada,

11 .2 PaÍa eleilo do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte
modo:

a) a [rE, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar proposta verbal
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a abertura das propostas, sob pena de preclusão;

b) a nova proposta de preço mencionada na alinea anterior deverá ser inÍerior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detênlora
desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja ac€itável e a licitante atenda
às exigências habilitatórias; 

ú
c) a nova proposta, com planilha adequada, deverá ser apresentada no prazo máximo de 24h (vinte
e quatro hoÍas),

d) não ocorrendo a contrataÇáo da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serâo

5o5
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12. DO CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DA DOCUüENTAçÃO, PROPOSTAS E
ABERTURA DOS ENVELOPES.

12 1 Na fase de Credenciamento o representante da licitante deverá se apresentar portando seu
documento de identidade, munido de Carta Credencial (Anexo lV) ou outÍo documento de
cÍedenciamento, com firma Íeconhecida em caÍtório, acompanhada de cópia do ato de investidura
do oulorgante, no qual conste, expressamente, ter poderes para a devida outorga, conferindo-lhe
poderes para manrfestaÊse oficialmente em nome da empresa.

122 No caso dê tatular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de idêntidade
juntamente com Contrato Soclal ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
rnesmâ.

122.1 O credenciamento ora solicitado deverá ser entregue em anexo, na parte externa do
"Envelope no 01 - Documentação de HabilitaÉo" ou apresentada pelo novo representante em
tempo hábil, quando for o caso.

12 2 2 Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os
quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autentacada por
cartório competente, ou publicação em órgáo da rmprensa oÍiciâ|, observados sempre os
respectivos prazos de validade.

12.3. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos
nenhum oulro será recebido-

12.4- A abeíu? dos envelopes será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata
circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.

12.5 Na data e hora indicada para o recebimento das propostas, a Comissáo Permanente de
Licitação abrirá, em primeiro lugar, o Envelope no 01, referente à documentação e habilitação
preliminar, em seguida, o Envelope no 02 - Proposta de PÍeços. Os membros da Comissáo e os
representantes credencaados examinaráo e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as
empresas cuja documentação não satisfizer as exigências desle Edital.

12.6 Poderá haver substituiÉo do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunicação escrita da licitante. que deverá ser apresentada pelo novo representante em tempo
hábit \\
127 lnabilitada alguma licitante e não havendo expressado maniÍestação de seu representante
legâl desistindo da interposição do recurso contra a decisão da Comissão, esta designará nova
data para abeÍtura do Envelope no 02 - Proposta de Preço', decorrido o prazo para recurso,

convocadas as MEs, EPPS ou COOPS remanescentes, na ordem classiflcatória, parâ o exercício
do mesmo dareito:

e) no caso de equivalência dê valores apresentâdos pelas MEs, EPPs e COOPS que se encontrem
enquadradas no item 11.1, alinea'b', será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar a melhor ofertai

f) na hipótese dâ não-contrataçáo nos termos previstos no item 11.1, alinea'b', o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

g) o procedamento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial náo tiver sido
âpresentada por ME. EPP ou COOPi

h) a nova proposta deverá ser apresentada de forma escrita no prazo máximo de 24h (vinte e
quatro horas).
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conforme preceitua o art 109, inciso I, leka "a", da Lei n" 8.666/93.

12.7.1. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição destas
pelo periodo de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação - transcorrido o prazo
regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitaçáo ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos, após o que serâo destruídos pela Comissão Permanente de
Licitação.

12.8. No caso de haver interposição de recurso por partê de qualquer das proponentes,
automaticamente fica a data de abertura do Envelope no 02 - "Proposta de Preço" alterada.

12.9 Na hipótese do representante da licitante não se apresentar conforme mencionado nos
subitens "9 3.1 e 9 3 2" supra, suas eventuais manifestações não serão consignadas em Atas.

12.10. No caso da empresa licitante não se fizer representar legalmente, tal fato não impedirá sua
participaçáo no certame, bem como não implicará a inabilitação do licitante, mas o impedirá de
discordar das decisôes tomadas pela Comissão Permanente de Licitação ou propor recursos
relativos à habilitação/inabilitação de licitantes no ato da abertura

í3. DOS CRITÉRIOS DE JULGÂÍUIENTO

13.1. Critério de Julgamento: Melhor proposta em razão da iilAlOR OFERTA de REPASSE pela
outorga da concessão, nos termos doArtigo 15, inciso ll, da Lei Federal 8.987/95,

13.2. DA PROVA DE CONCEITO

132 í A empresa classifícada provisoriamente em primeiro lugar será considerada habilitada,
Íicando automaticamente convocada pata tealizat PROVA DE CONCEITO, no prazo de í0 (dez)
dias corridos (contados os dias úteis e não úteis) a partir da data de definição de classificação das
propostas, pela comissão de licitaQãoi

1322 É de inteira responsabilidade da licitante. providenciar a amostrar e demais recursos
necessários pâra a plena realizaçáo da PROVA DE CONCEITO; Não seráo aceitas quaisquer
solicitaçoes para adiamento do prazo de realizaçáo da PROVA DE CONCEIÍO;

13 2.3 Na Prova de Conceito, conduzida pelo CONCEDENTE, dêverão ser demonstradas todas as
luncronalrdades prevrstas e exigrdas no ANEXO ll - TERMO DE REFERENCIA:

13.2.4 Na Prova de Conceito, sob pena de desclassificação, a empresa convocada deverá
demonstraÍ que as funcionalidades do Sistema atende ao exigido no presente Edital e Termo de
Referência; que os equipamentos, produtos e serv,ços que são objeto da contratação, em especial
no que diz respeito à sua qualidade, duÍabilidade, desempenho e funcionalidade, são efetrvamente
compativeis com os requisitos e as especiÍicações contidas no Íermo de Reíeréncia,

13 2 5. Caso a empresa classificada em primeiro lugar não atender a todas as exigências da Prova
de Conceito, a Comissão de Licitação convocará a empresa classificada em segundo lugar para
realizar a mesma prova nas mesmas condições acima descritas, e em caso de nova
desclassificação será convocada a terceira colocada e assrm sucessivamente

13.3. A licitação será realizada considerando

13 3.1A qualidade técnica do Serviço de Monitoramento de Mobilidade Urbana, geração de
andicadores de mobilidade, relatórios de gestáo da exploraçáo e dos equipamentos e
soÍtwares utilizados, considerando um sistema sem totens e sem a emissáo de pâpel
(totalmente eletrônico), excetuando os postos de revenda credenciados,

13.3.2 Análise minuciosa da amostra da soluçáo oÍertada (prova de conceito), pela
empresa vencedorâ para comprovação do funcionamento do sistema em sua

il
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totalidade em uma quantidade de, no mínimo,20 (vinte) vagas de estacaonamento,
conforme procedimento deÍinido no documento ANEXO ll - TERMO DE
REFERÊNCIA:

13.3.3 O critério de julgamento coÍÍespondente ao maior repasse pela outorga da
concessão. desde que atêndidas todas as cláusulas do ANEXO Il - TERMO DE
REFERÊNCIA e demeis ANEXOS, principalmente quanto a análise minuciosa dâ
amostra da solução ofertada (prova de conceito).

134 Não se considerará qualquer oferta de vanlagem não pÍevista no Edital, inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada na oferta
dos demais lrcitantes

13.5 Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de
valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o presente Edital náo tenha estabelecido limites
mínimos.

13.6 As propostas seráo veriíicadas quanto à exatidáo dâs operaçôes aritmêticâs que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correçóes coÍTespondentes, nos
casos de eventuais erros encontrâdos, tomando-se como correlos os preços unitários. A
licitante que não aceitar as correções efetuadas terá sua proposta desclassrficada.

13.7 A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitada pela
Comissão Permanente de LicitaÇão.

í3.8 Obedecidas às disposiçóes da Lei n.o 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente
de Licitação, o seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentaçâo das propostas,
sem que caiba às concorrentes, nas hipóteses abaixo. pleitear indenização,
compensação ou vantagens a qualquer titulo, o direito de

a) lulgar |vremente a presente licitaçáo

b) propor motivadamente à autoridade superiot a anulaçáo ou a revogaÉo do ceíame;

c) desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução
satisfatória do objeto licitado, náo atendam às exigências deste ato convocatório e que
contenham preços excessivos ou maniÍestamente inexequiveis (art.48, incisos le ll, da Lei
Federal n.'8.666/93);

d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas Íorem
desclassificadas, a Comrssão Permanente de Licitação poderá Íixar aos licitantes o prazo de
08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas que
náo contenham as irregularidades que geÍaram a inabilitaçáo ou a desclassiílcação.

14. DO CRITERIO DE DESEMPATE

14 1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes, como critários de desempate aplicar-
se-áo aqueles previstos no § 20 do art. 3" da Lei n'8.666/93.

14 2 Persistindo o empate, desempate oconêrá por soíeio, em ato público, para o qual todos os
licitantes serão convocados (aÍt 45. § 2", da Lei n" 8.666/93).

\l
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í6. OO PRAzO RECÚRSAL

16.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, decorrentes da aplicação
dos termos desta licitação, caberâo recursos, conforme previsto na LeiS 666/93

16 2. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por Íax, e-mail ou vencidos os
respectivos prazos legars

17. PAGAMENTO

17.1. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio dê transferência eletrônica ou ordem bancáriâ, em até 30 (kinta) dias após
a aceitação definitivâ dos serviços, com apresentação das notas Íiscais da Execuçâo dos Serviços
devidamente certiÍicadas peloAgente Público.

172. O pagamento deverá ser efetuado em parcelas proporcionais mediante a prestação dos
serviços, à medida que forem entregues os mesmos. não devendo estar vinculado a liquidaÉo
total do empenho

17.3. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas
Íiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e l\runicipal,
regularidade relativa â Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Dábitos Trabalhistas - CNDT), bem como a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive
quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.

17.4. A periodicidade dos pagamentos será mensal.

17 5 Para fins de pagamento, a ContÍatante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato. mediante conlabilização e
apresentaçáo, ao final de cada seÍviço ou período não infeÍior a um mês, pela Contratada, dos
formulários de controle dos serviços.

'17.6. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou
oulro seNidor designado para esse fim.

177. Caso sêjâm verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá o
documento Íiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie
as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante.

17.8. No caso de faturas emitidas com eno, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data
de recebimento do documento corrigrdo.

17.9. A Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente eÍetuar o pagamento após a âtestação
de que o serviço foiexecutado em conÍormidade com as especificâções do contrato.

17.10. A Contratante poderá deduz,r do montante a pagar os valores correspondentes a muttas ou {
indenizaçóes devidas pela Contratada, nos termos do contrato.

Í8. oBRIGAçÃo DA coNcEDENTE

181 Fiscalizar a execuçáo dos serviços concedidos, por meios próprios ou através de oulros
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'15.1. O resultado do julgamento desta licltaÉo será divulgado na imprensa oficial, salvo se
presentes os representantes dos licitantes no ato êm que for âdotada â decisáo pela CPL, quando
poderá ser reito diÍetamente aos interessados e lavrada em ata.
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órgâos convenaados, aplicando as penalidades aos iníratores que deixarem de eÍetuar o
pagamento das tarifâs e arrêcadando as multas deconentes;

18.2 Comunicar a Concessionária, com a antecedênciâ necessária, observando o prazo de 30
(trinta) djas úteis, no minimo qualquer alteraçâo na concessão, desde que náo altere o equilíbrio
econômico-f inancêiro do contratoi

í8.3 Cumprir e Íazer cumprir as disposiçôes regulamentares da concessáo, as cláusulas
contratuais, aplicar as penalidades inerentes e exercer a fiscalizaÇão de trânsito prevista no
Código de Tránsito Brasileiro - CTB e legislação vigente;

18.4 Garantir da eficácia do sistema de estacionamento rotativo pago, objeto da presente
concêssão, dando pleno apoio a Concessionária na sua atuaÉo, colocando permanentemente
disponiveis, durante o período de funcionamento do sistema, agentes de fiscalização de
trânsito, com poder necessário de autuação, com a finalidade de Íirmar os autos de infração
dos veículos estacionados de Íorma irregular;

'18.5 lntervir na Concessão nos casos e condições previstos em legislação vigente;

18.6 Eíinguir o contrato nos casos previstos em lei;

18 7 Zelar pela boa qualdade dos servrços para com os usuános.

18.8 Estimular o aumento da qualadade, produtividade, prese.vação e conservação do meio
ambiente:

í8.9 Proporcionar as condições adequadas e necessárias para a execuçáo dos serviços
contratados, de acordo com os termos do Contrato, adotando e tomando todas as providências
cabiveis:

18.10 Designar um profissional que Íiscálizará os serviços executados e o relacionamento com a
concessionária (gestor do contrato);

í8.11 Proceder-se a análise e aprovaçáo do projeto implantado e submetido pela Concessionária,
de acordo com o plano de projeto, autorizando em até 2 (dois)dias úteis o início da operação;

18.12 Liberar as áreas objeto do Contrato totalmente desembaraçadas administrativa e
judicialmente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias da data da assinatura do contrato,

18.13 Exigir medidas adicionais na área de abrangência do projeto, como também podêrá
suspender os trabalhos temporariamente até que as medidas de segurança selam
consideradas suÍicientesl

18.14 Realizar avaliação do desempenho da concessionária, durante toda a vigêncta do contrato

19 OBRTGAçOES OA CONCESSTONÁRtA

19.1 Responsabilizar-se pelo obJeto da concessão, respondendo peio Íiel cumprimento do
contrato, devendo manter os trabalhos sob sua supervisáo direta;

'19.2 EfêtuaÍ. ao Poder Concedente, o pagamento do valor do repasse da concessão. oriundo da
utilização dos tickets, exigível a partir do 70 mês de execução do contrato, contado da datâ da
Ordem de lnício da Concessão, cujo valor se constituará na Remuneraçáo Mensal ao
Município, até o 5'(quinto) dia útil do mês subsequente ao anecadado;

19.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscats e comerciats
resultantes da execução dos seNiços objeto da presente licitaçáo, bem como por todas as
despesas necessárias à realizaçáo, custos com fornecimento de equipamentos e materiais,
recursos humanos e demais despesas indiretasi

19.4 Prestar serviço adequado a todos os usuários, mêdiânte a cobrança das tarifas de

ü
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estacionamento fixadas, obedecendo às normas técnicas aplicáveis pela concedentê, e
Legislaçáo de Trânsito pertinente, colaborando com as autoridadês nâ adoçáo dê medidas que
visem a eficácia do projeto de estacionamento rotativo eletrônico pago;

19.5 lnstalar, no Municipio de lmperatriz, em sua área central, base técnica para administração
dos serviçosi

19.6 ldentificar e notificar os veículos estacionados nas vagas do sistema, aplicando o avaso de
cobrança de tariÍa, informando diariamente à autoridade municipal de fiscalizaçáo de trânsito e
também ao fiscal do contrato, os dados relativos aos veiculos que deixaram de efetuar o
pagamento da tarifa;

19.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçáo ou a terceiros,
decorrentes de suâ culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscâlização ou o acompanhamento paía o fim de garantir o reíerido
ressarcimento;

'19.8 Comunicar os agentes municipais de fiscalização de trânsito,via sistema, sobre os veiculos
estacionados inegularmente e acima do tempo máximo permitido na mesma vaga;

19.9 Acatar as disposiçóes legais e regulamentares e inslruções complementares estabelecidas
pelâ concedente, bem como colaborar com as açôes desenvolvidas pelos prepostos
responsáveis pelo monitoramento do servaço;

19.10 ironitorar o cumprimento do tempo de permanência dos veículos nas vagas, conÍorme
determinação do Poder Concedente;

19.'11 l\ranter os monitores uniformizados e identificados por crachá e supervisionar quanto a
aparência e ao comportamento pessoal durante o horário de trabalho;

19 12 Cobrar os serviços de acordo com os valores estipulados pela concedente, respeitadas as
condiçôes previslas na lacitação;

19.13 Prestar as informaçôes necessárias aos usuários do sistemai

19.14 lmplantar e manter atualizados nos equipamentos e sistemas de informação, os dados
regulamentares referentes aos serviços, tais como: valor das tarafas praticadas, limites de
tempo, horários dê serviço e demais informações necessárias à correta operação do mesmo,
bem como outras porventura determinadas pela concedente;

19.15 Manter atualizado o sistema de controle operacional das áreas de estacionamento, exibindo
as vagas e demais indicadores de gestão, sempre que solicitado pela fiscalização do contrato;

19.16 SubmetêÊse à âprovação do Poder Concedente o plano de projêto a ser implantado:

19 17 Responsabilizar-se pela boa e eficiente execuçáo dos serviços concedidos e implantação do
projeto, de acordo com as normas do Contrato. desta l,citação e da legislaçáo especiÍica,
devendo manter os trabalhos sob sua supervisáo.

'19.18 Coordenar a execuçáo dos serviços de comum âcordo com a concedente, mantendo a
continuidade dos serviços e evitando qualquer tipo de interrupção ou paralisaçôes;

19.19 CumpriÍ e fazer cumprir as disposiçóes constantes nas determinações apresentadas pela
concedente, bem como todas as normas legais que disciplinam os serviços de estacionâmento
rotativo eletrônico pago e as cláusulas contratuais da presente concessão; I

19.20 Permitir à concedente livre acesso em qualquer época, aos equipamentos e às instalaçóes
integrantes do serviço, observando programação prévia de visita em horário normal de
expediente, sempre acompanhado de representante da concessionária;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSIÍO Ê TRANSPORTE (SETRAN}
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

19.21 Substituir de imediato, independente de apresentagão de motivos e sempre que exigido pela
concedente, qualquer proíissional cuja âtuação ou comportamento seja julgado prejudicial.
inconveniente ou insatisfatório à disciplina ou no anteresse do serviço,

'19.22 Assegurar que seu corpo técnico, ao exercer suas funçôes, use de total isençâo no controle
efetuado. cortesia e polidez nas relaçóes com o usuário:

19.23 lndicar um representante (preposto legâl), por ocasião dâ assinatuÍa do contÍato, que se
incumbirá do relacionamento com a concedente,

19.24 Atender prontamênte as instruções e observar rigorosamente todas as disposiçóes
emanadas pela concedente, a quem compete â supervisão e Íiscalização de todo
desenvolvimento dos serviços;

19.25 Apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do
adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuiçóes previdenciárias e
depósitos do FGTS de seus empregados;

19.26 Efetuar, sempre que necessário, a reposição e manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos, sem qualquer ônus para a concedente;

19.27 lmplementar serviços de monitoramento para controle de horários dos créditos em uso;

19.28 EÍetuar a instalação e reparos necessários à manulençâo do serviço de estacionamento
Íotativo eletrônico pago nas vias. áreas e logradouros públicos;

'19.29 Responsabilizar-se pela correta aplicação das normas de seguranÇa do trabalho, expedidas
pelo Ministério do Trabalho, sendo que o seu eventual descumprimento sujeitará a
Concessionária às penalidades previstas nesta contratação, respeitando a recomendação
ministerial n 03/2009/PRT3/EMHN, sob pena de, além dâs sançôes nela cominadas, sujeitar-
se às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, implícitas no Contrato,

19.30 iranter, durante toda a execuçáo do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇóes
assumidas, todas as condiçôes de habilitaÉo e qualiÍicação exigidas na licitação;

19.31 Auferú como receita da concessão o valor da tarifa fixada pela Çoncedente para a utilização
do estacionamento rotativo eletrônico pago, cabendo ao concessionário a própÍia arrecadaçãoi

19.32 A inadimplência da Concêssionária com refêrência aos encargos trabalhistas, Íiscais e
comerciais não kansfere à Administração Públicâ a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato;

19 33 Prestâr contâs, mensalmente, dos valores auferidos com a concessâo, na forma e prazos
determinados pela concedente.

'19 34 Garantir a isençâo de pagamento de preqo público ou tarifa nos casos previstos no Artigo 30
(parágraÍos 30, 40, 6". 70, 8'e 9'), Artigo '10p e Artigo 19" (parágraío 4o) do Decreto no 026 de 17

de julho de 2018.

20 DOS D|RE|TOS E OBRTGAçÕES DOS USUÁR|OS

20.1 Sem prejuizo do disposto na Lei Federal n 8.078, de '11 de setembÍo de 1.990, são
direitos e obrigações dos usuários:

20.1.1 - Receber servrço adequado. 
)J

20.2 - Receber da concedente e da concessionária, inÍormaçôes para a defesa de interesses
individuais ou coletivosi
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2O.3 Levar ao conhecimento do Poder Públaco e da Concessionária as irregularidades de que
tenham conhecimento, reÍerentes ao serviço prestado,

20.4 Comunicar às autoridades competentes, os atos iliÇitos praticados pela concessionária na
prestaçâo do serviço (se houver),

20.5 - Contribuir para a permanência das boas condiçôes dos bens públicos através dos quais lhes
são prestados serviços.

2í OO RECEBIÍTIENTO E ATESTO

21 1. O acompanhamento, fiscalização, alesto e recebimentos dos bens referentes aos
contratos firmâdos com os Contrâtados serão feitos por um servidor designado por Portaria, em
conformidade com o disposto no art 67 da Lei n' 8.666/93, pelo servidor Arlidavis Rodrigues de
Oliveira. cargo Agente de Fiscalização, matrÍcula n' 35.625-5.25.

22. DA VISTÓRIA TÉCNICA

22.1 Considerando a complexidade do objeto, que impõe a necessidade da realização de vastoria
técnica para conhecimento das condiçóes locais para o cumprimento das obrigaçôes objeto da
lrcitação, as empresas interessadas deverão realizar a vrstoria téÇnica obrigatória, seguida de visita
nas vias, áreas e logradouros do lvlunicípio lmperatriz, na área de implantação do sistema de
estacionamento rotativo eletrônico pago, objeto da presente licitaçâo, com agendamento
devadamente formalizado em data a ser deÍinida no editâl e com uma antecedência de até 24 (vinte
e quatro) horas ao último dia de inscrição, das 08h00 as 14h00 no órgão responsável do Município
de lmperatriz,(SElRAN), localizada na Avenida Pedro Neiva de Santana, 202'1,Vila Redenção ll -
lmperatriz- MA, Tel.: 99 3523-8853 Contatar com o Sr Tuytuyguassu Brito Rayol. Nesta ocasião,
serão fornecidos mapas e dados referentes a área de implantação do sistema e o roteiro da prova
de conceito obrigatória.

22 2 Pata lodos os efeitos, considerar-se-á que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e
do escopo dos serviços, não podendo alegar posteriormente a insuÍiciência de dados e/ou
inÍormaçóes sobre os locais ê as condiçôes pertinentes ao obreto do contrato;

22.3 A visita deverá ser feita pelo representante legal da proponente ou por pessoa por ela
indicada, devidamente credenciâda, acompanhada pelo representante do Poder Executivo
Municipal que juntos lavrarão o documento ATESTADO OE VISIORIA TECNICA;

23 DAS PENALIDADES

23 1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório, ou pelo
descumpnmento dos prazos ê demais obrigaçóes assumidas, a Secretaria Municipal de Trânsito e
Transporte- SETRAN poderá, garantida a previa deÍesa, aplicar à contratada as sançôes a segurí
relacaonadas:

a) Advertência, por escrito

b) Multa.

c) Susp€nsâo temporária do direito de participar de licitaçóes e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de lmperatrjz, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para lcitar ou contratar com a Administraçâo Pública.

23.1.1. As sançôes de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura
irunicipal de lmperatrizpoderão ser aplicades à contretedâ, juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

il

P



No

q
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SETRAN)

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CP

23.2. A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira:

23 2.1. Mulla de 10"/o (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de rescisão
contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuâis, quando a entrêga dos serviços for inferior a 50%
(cinquenta por cento) do contrâtado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.

23.2.2 Setá aplicada multa de 0,03 o/o (kês centésimos por cento) por dia de atraso na execução
dos serviços, ancidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infraçâo, aplicada em dobro a
partiÍ do 10o (décimo) dia de atraso até o 30o (kigésimo) dia, quando a Secretaria Municipal dê
Trânsito e Íransporte- SETRAN poderá, garantida a prévia deÍesa, aplicar à contratada as sanções
a seguir relacionadas

pode.á decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se, na hipótese de
rescisão, as penalidades pÍevistas no item 23 I alíneas 'c' e 'd', sem prejuizo da aplicação das
demais cominações legais.

23 2 3. Será aplicada multa de 5olo (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando não for
apresentado pela contratada, no momento das mediÇóes, os comprovantes de pagamento da folha
de funcionários reíerentes à execução dos serviços, bem como da não apresentação dos
comprovântes de recolhimento do INSS e FGTS no ato da apresentação das notas fiscais, sem
prejuizo das demais penâlidades previstas no contrato

243. As multas previstas nos subitens 23.2.1, 23.2.2 e 23.2.3 deverão ser recolhidas pela
conkatada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, em Íavor da PreÍeitura l\runicipal de lmperatriz,
contado a partir da notificação recebida, ficando a contratada obrigada a comprovar o pagamento,
medianle a apresentação da cópia do recibo do recolhimento eÍeluado.

23.3.'1. Deconido o prazo previsto para recolhimento da multâ, o débito será acrescido de 1% (um
por cento) de juros de mora por mês/ÍraÇão, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação
do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação,
após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente

233.2. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SETRAN poderá proceder ao desconto da multa
devida na proporção do crédito.

23.3.3. Se a multa aplicada Íor superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a
contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.

23 3.4. As multas náo têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contÍatada ser
aoonada ludicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à PreÍeitura
Municipal de lmperatriz, decorrentes das infrações cometidas.

23.4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, aindâ, ao câncelamento de sua
inscrição no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de lmperatriz e, no que couber. às
demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei no 8.666/93.

23.4.1. As penalidades reíeridas no Capítulo lV, da Lei Federal n." 8.666/93 estendem-se às
licitantes participantes deste processo licitatório.

23.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e
aceitos pela Secretaria l\,íunicipal de Trânsito e Transporte - SETRAN, em relação a um dos
eventos aqui arrolados, a contratada ou partlcipante deste processo licitatório Íicará isenta
das penalidades mencionadas

24. OA RESCISÃO OO CONTRATO

A
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24.1. A inexecuÉo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

24.2. Os casos de rescisão contratual seráo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

24.3 A rescisâo do contrato poderá ser

24.3.1 determinada por ato unalateral e escrito da Secretaria l\runicipal de Trânsito e Transporte -
SETRAN. nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei 8.666/93. notaficando-
se a contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta)dias; ou

24.3.2. amigável, por acoÍdo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitaçáo, desde que
haja conveniência para a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SETRAN ou

24 3.3. judicial, nos termos da legislâção vigente sobre a matéria.

24.4. Constituem, ainda, motivo para rescisâo do contrato, assegurados ao contratado o
contraditório e a ampla defesa, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal n.o
8.666/93:

24.4.1 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Secretaria l\runicipal de Tránsato e
Transporte - SETRAN, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias. salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas
sucessivâs e contrâtualmente imprevistas desmobilizações e mobilizaçôes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimenlo das
obrigaçóes assumidas até que seja normalizada a situaçáo.

25.4.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte - SETRAN decorrentes de obras, serviços ou íornecimento, ou parcelas
destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaçáo da
ordem interna ou guera, asseguradg ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigaçóes até que seja normalizada a situaçáo.

24.4.3. A náo liberação, por parte da Secretaria l\runicipal de Trânsito e Transporte - SETRAN, de
área, local ou objêto para a execuÇão dos serviços nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto

24.4.4. Quando a rescisão oconer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78, sem que haja culpa
do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver soÍrido,
tendo ainda direito a:

24.4.4.1. Deyoluçáo de garantia.

24 4.4.2. Pagamentos devidos pela execuçáo do contrato até a data da rescisão.

24.4.4 3. Pagamento do custo da desmobilizaçáo.

24.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e íundamentada
da autoridade competente

25. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

25.1. Por ocasião da assinatura do contrato será exigida da concessionária a prestação de gârantia

contratual no montante de 1% (um por cento) da Previsáo de Faturamento para o período total da

concessáo. nos lermos do artigo 56 da lei 8 666/93. Constatada a regularidade de execução

p
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contratual assumida, o valor da garantia será liberado para restituição;

25.2 A devolução da garantia ofertada será procedida após o encerramento do conkato, desde que
restarem cumpridas todas as obrigações contratuais, sem prejuízo das responsabilidades
supervenientes;

25.3 A garantia, recolhida em moeda corrente, será atualizada monetariamente de acordo com a
variaçáo do IPCA (ou que vier a substituí-lo), até a data de sua restiluição.

26. SUBCONTRATAçÃO

26.1. Não é permitida a subcontrataÇâo total ou parcial para execução do Íuturo contrato

27. REAJUSTE DE PREçOS

27.'1. A revisáo do valor dâ tarifa se dará anualmente, mediante decreto, por iniciativa do
concedente ou por solicitação da CONCESSIONÁRIA, com aprovaçâo do CONCEDENTE, com
vistas ao restabelecrmento do equilibrio econômico-Íinanceiro da concessão obedecendo o IPCA
(Ou que vier a substituí-lo) e reajuste kabalhistas da categoria.

28. DO ACOÍúPANHAMENTO E OA FtSCAL|ZÂçAO

28.1. Os serviços, objeto da presente licitação, seráo prestados diretamente à Secretaria Municipal
de Irânsito e Transporte - SETRAN, e atestados por servidor desta instituição designado para esse
ílm.

28.2. O responsável pelo recebimento anotará em registro próprio todas as ocorrências.

28 3. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SETRÂN, caberá a fiscalização da execução
dos serviços. Para tanto, serão nomeados Íiscais que leráo poderes para exigir do contratada o
perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

29. DAS DtSPOSTçÔES FTNATS

29.1. Fica assêgurado à Comissáo Permanente de Licitação o direato de, no interesse da
Administraçáo, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de Íeclamação ou indenizaÉo, adiar a
data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados
através de Íax, eínâ,7, telegrama ou outro meio adêquado, com antecedência minima de 02 (dois)
dras da data inicialmente marcada, como também o de alterar as condiçóes deste Edital, as
especificaçóes e qualquer documento pertinente a esta licitação, desde que fixe novo píazo para
apresentação das propostas, ou ainda revogar o processo licitatório por razôes de interesse público
decoÍrente de fato superveniente devidamente comprovado, e/ou anulá-lo por ilegalidade de oíício
ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer
tempo.

29.2. Nos termos do art.48 e sem pre,uízo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.'8.666/93,
o descumprimento de qualquer das disposiçôes contidas nos itens deste Edital e seus Anexos
poderá ensejar a inabilitação ou desclassificaÉo da licitante respestivamente. u
29.3. As decisôes da Comissão Permanente de Licitaçáo, bem como os demais atos de interesse
dos licitantes, serão publicadas no Diário Oficial do Estado, caso não possam ser feitas diretâmente
aos seus representantes.
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29.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas
fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito.

29.5. Dêcairá do dirêito de impugnar os te.mos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito
sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, íalhas ou
irregularidâdes que o viciaram.

29.6. A Contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concementes à legislaçáo Íiscal,
social e tributária. bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer titulo causâr â Administração
Municipal ou a terceiros, em decorrência da êxecuçâo dos serviços contratados, respondendo por
si e seus sucessoÍes.

29.7. A Secretaria l\,Iunicrpal Trânsito e Transporte - SETRAN fornecerá ao licitante vencedor todos
os elementos técnicos necessários à execuçáo dos serviços objeto dêsta licitação.

29 I A Comissão poderá promover diligências de acordo com as drsposiçóes da legislação
pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condtcionantes a
peíeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos
oÍiginais dos documentos, principalmente referentes à Regularidade Fiscal, os quais deverão estar
disponiveis para serem apresentados se solicitados, na sessão de abertura da documentaÇáo de
habilitação.

29.9. Quaisquer outras informaçôes de caráter técnico seráo prestadas aos interessados pela
Secretaria Municipal de lníraeskutura e Serviços Públicos

29.10. Nâ contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o dia do vencimento

29.11 A Comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitaÇão, sobre o Edital e seus anexos. Nâo serâo considerados os pedidos de
esclarecimento, providências ou impugnações enviados por fax, e-mal ou vencidos os respectivos
prazos legais

29.12. O Edital e seus anexos estarão disponiveis no site www.imperatriz.ma.govbr, ou obtidos
mediante pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido atrâvés de Documento
de Arrecadação Municipal - DAlr. emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária, podendo, ainda. ser consultado gratuitamente na sede da CPL na Rua Urbano
Santos, n" 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/l\rA, estando disponivel para atendimento em dias úteis,
das 08h às 18h.

LEAND E BRAGA COSTA

Secretario Municipal de TÍánsito e Transportes

lmperatriz (MA), 28 de junho de 2019.
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ANEXO I

PROJETO DE VIÂBILIDADE TÉCNICA PARA SUBSIDIAR Â DECISÃO DE IMPLANTAÇÂO DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ _ MA

í TNTROOUçÃO

lmperakiz é a segunda cidade mais populosa do Estado do Maranhão, com 253.873

habitantes e área de 1.367,901 km'z, dos queis 15,480km'?estâo em zona urbana. A cidade se

estende pela margem direita do rio Tocantins, e é atravessada pela Rodovia Belém-Brasilia,

situando-se na divisa com o estado do Tocantins Trata-se do maior entroncamento comercral,

energético e econômico do estado, sendo ainda o segundo maior centro populacional, econômico,

politico e culturaldo Maranhão

Hoje, por força de seu grande desempenho nos setores do comércio e da prestaçáo de

seNiÇos, o Portal do Amazônia, um dos titulos que lhe foram atribuídos, é também o principal polo

econômico da região que aglutina o sudoeste do Maranhão e norte do Tocantins.

lmperatriz, vem crescendo de forma exponencial e concomitantemente traz como

consequência um aumento de veiculos, os quais circulam desordenadamente nas ruas da cidade e

por essa razão, bem como pelo interesse de seus condutores acessarem os centros comerciâis, é

que procuramos melhor utilizar o espâço que dispomos, garantindo o estacionamento de maneira

democrática sem prejuizo a circulação, sobretudo sem prejudicar a mobilidade de todos.

Frente a isso, o comércio em constante ascensáo traz consago vantagens, tais como umâ

inieção na economia da cidade gerando empregos e renda para os imperatrizenses; e

desvantagens, dentre as quais a que mais incomoda é a falta de vagas para estacionamento no

centro comercial Os centros comerciais sáo caracterizados pela alta concentração de atividades

de natuíezas distintas, gerando grandes problemas de circulagão, parada e estacionamento de

veÍculos, decorrentes da procura de vagas para estacionar na via pública, ocasionando certa

disputa pêla ocupaçáo do solo.

Vasando a elucidação dessa querela, o Secretário da SETRAN, Leandro José Braga Costa,

em conjunto com o Engenheiro Civil Tuytuyguassu Britto Rayol, com inscrição no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, sob o número CREÁ- MA 111618483-4, ota

especialasta em Engenharia de Tráfego, apresentâ o projeto em tela, com vista a elaboração de \ ,

projetos de pesqursa de viabilidade para subsidiar a decisão de implantação do estacionamento §
rotâtivo em vias públicas no municipio de lmperatriz - MA 

N.,
A Secretaria lrunicipal de Trânsito e Transporte - SETRAN. do municípro de lmperatrrz. por l'r

ser o órgão responsável pelo gerenciamento do trânsito no mesmo, com o presente proleto, visa À

-L
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assegurar aos usuários dos veículos automotores, condiçôes dê estacionar nas vias públacas e, ao

mesmo tempo, garanhr a livre circulação de pessoas ê mêrcádorias.

2 ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO

A multiplicidade das atividades de uma áreâ urbanâ é responsável pelos deslocamentos de

vêiculos na malha viária Os motivos de viagem mais significatavos são aqueles relacionados ao

trabalho, às compras, à prêstação de serviços e ao lazer.

O tipo de atividade, comeÍcial ou de serviços e a sua natureza, deflnem a caracteristica de

uso do solo da quadra e o tipo da demanda poÍ estacionamento, a dimensão da vaga e o tempo de

permanência nas vias da regiáo, podendo ser de curta, média, ou longa duração. Desta maneira, é

importante o reconhecimento pontual das características de cada tipo de atividade responsável

pela demanda de estacionamento.

Enquanto os deslocamentos devido ao motivo trcbalho sáo caÍaçlerizados pela regularidade

do horário de chegada, periodicidade e por longo tempo de permanência do veiculo estacionado,

aqueles realizados por motivo compras, prestação de serviços, educação e /azeil apresentam

como peculiaridades a aleatoriedade das chêgadas e sâídas e o curto/médio tempo de

permanência.

Apesar das diferentes características das demandas de estacionamento, é certo que em

qualquer caso os veículos necessitarão de uma área na via pública, ou fora dela, para a sua

permanência. A oconência de inteíerênciâs negativas à fluidez do tráfego devido ao elevado

número de manobras de veiculos na tentativa de estacionar e a circulação lenta devido à procura

de vagas, indicam que existe carência dê vagas para a acomodação dos veículos que demandam

aquela região.

A ausência de vagas de estacionamento que compatibilizem os mais variâdos interesses

dos usuários das vias é responsável pela ocorrêncla de inúmeras infrações de trânsito, sendo as

mars comunsl

. Estacionar em frente à guia rebaixada e/ou ponto de ônibus;

. Estacionar sobre faixa de pedestre;

. Parada e/ou estacionamento em fila dupla;

. Parada e/ou estacionamento sobre a calçada;

. Parada e/ou estacionamento irregular em locais com estacionamento regulamentado;

. Parada e/ou estacionamento em local proibidoi

. Carga e descarga de mercadorias em local proibido.

\
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Para resolver essas questôes existem os vários tipos de estacionamento rotativo pago, que

podem ser adotados para oferecer facilidades aos motoristas e possibilitar um estacionamento

adequado às características do local e a um maior número de usuários, de acordo com a

especiÍicidade do uso do solo

O objetivo principal do estacionamento rotativo pago é promover um melhor aproveitamento

do uso das vagas disponibilizadas, possibilitando assim estacronamento para o maior númeÍo

possível de usuários em uma Íração de tempo, controlada pelo uso de diversas tecnologias hoie

existentes, as quais possibilitem o total controle em tempo real das vagas disponibilizadas nas

áreas de estacronamento, devendo constar as placas dos veículos, o dia, mês, hora inicial do

estacionamento, entre outras informaçóes que se julgarem necessárias.

O tempo máximo de permanência, o horário e dias da semana em que é válida a

regulamentação do estaclonamento rotativo pago ofertado, estão diretamente vinculados às

atividades desenvolvidas no local, bem como devidamente sinalizados.

A operação do sistema, bem como as áreas destinadâs aos vâriados modais, devem sofrer

adequaçôes sempre que as características do Íuncionamento do comércio, serviços e lazer

existentes também soÍram mudanças em suas caraclerÍsticas básicas, sendo necessános novos

estudos de tráfego para possíveis alteraçóes e/ou ampliaÇóes das vagas de estacionamento, assim

como melhorias nos controles da tecnologia utilizada.

Diante das áreas contempladas, verifica-se que é o comércio quem demanda o maior

número de vagas de estacionamento, o que nos leva a sugerir um tempo máximo de permanência

de duas horas nas vagas, sendo obrigatória a retirada do veículo ao término deste período, exceto

nos locais onde a srnalizâçâo vertical estabêlecer períodos de permanência diíerenciados.

Nas placas de regulamentação do Estacionamento Rotativo, deverão estar indicados

horários, dias de funcionamento e condiçôes para o estacionamênto, como nos exemplos abaixo.

W
V2'a6' 7 -

Sábado 7 -
19"
13h

UFiqura 01: placas de regulamentaçáo de estacionamento rotativo pago, com pe odo de

p e rmanência d ifere n ci ado

PROtBtOO

OBRIGAÍÔRIO
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As condiçôes diferenciadas de horáío de funcionamento e período de permanência sáo

estabelecidas parâ âtender peculiaridades da demanda no local.

2.1 ESTACIONAiilENTOS DIFERENCIADOS

Além da vaga convencional nos estacionamentos rotativos, existem ainda outros tipos de

vagas exclusivas que permitem o estacionamento de forma diferenciada, vejamos;

2 1 1, ESTACIONAMENTO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU IUOBILIDADE REDUZIDA

A Constituição Federal, no artigo 227, § 10, inciso ll, estabelece a criação de programas de

prevenção e atendimento especializado para portadores de deflciência Íísica e a facilitaçáo de

acesso aos bens e serviÇos coletivos. com eliminação de preconceito§ e obstáculos arquatetônicos.

A Lei Federal n'10.098 de 19 de dezembro de 2000 que estabelece as normas geíais e

critérios básicos para a promoção da acessabilidade das pessoas portadoras de deÍiciência ou com

mobilidade reduzida, estabelece no Art. 70, Capítulo ll, a obrigatoriedade de reserya de 20Á (dois

por cento) das vagas de estacionamento de veiculos, localizadas em vias ou espaço público,

visando garantir melhor comodidade e facilidade de acesso.

O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, em atendimento ao disposto na lei

supracitada, deÍiniu e regulamentou através das Resoluçóes nos 303 e 304 de 18 de dezembro de

2008, vagas destrnadas exclusrvamente a veículos que transporta pessoas portadoras de

deficiéncia e com difrculdade de locomoção

Em 04 de maio de 2016, entrou em vigor a lei no 13.281, que altera diversos artigos do CTB,

incluindo a gravidade e os valores das multas aplicadas ao usuário que estaciona indevidamente

em vagas de idoso e PNe. A inÍraçáo passou de leve à gravissima. A seguir, como exemplo, temos

rmagens dos cartões obrigatórios de estacionamento para vaga especial, utilizado na cidade de

lmperatriz, bem como placa de regulamenlação destas vagas.
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Figura 02: exemplo de autorizaçáo de estacionamento para PNe

O uso desse cartão obrigatório dá di.eito ao condutor portador de necessidades especiais,

estacionar em locais reservados a ele. Esta aütotização também permite o uso de vagas em

estacionamento rotativo regulamentado.

@lP[L''lr'trr;:

Figura 03. placa de regulamentaçáo de estaÇionamento diferenciado

2 1,2, ESTACIONAi'ENTO PARA IDOSOS

O Estatuto do ldoso, instituido pela Lei n" 10.741103 que regula o direito assegurado âs

pessoas idosas, determinou em seu ârt. no 41 a obrigatoriedade de reserva de 5% (cinco por cento)

das vagas nos estacionamentos públicos e privados, visanáo garantrr melhor comodidade e

facilidade de acesso

O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, em atendimento ao disposto na lei

supracitada, definiu e regulamentou através das Resoluçóes nos 302 e 303, o estacionamento

destinado aos idosos na via pública. Regulamentou, ainda que para o uso das vagas sinalizadas,

destinadas ao estacionamento, as pessoas idosas devem portar no veículo o cartão IDOSO, bem
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como atendêr as exigências de uso nele estabelecidas, definindo o modelo de cartão, com validade

em todo território necional, a ser emitido pelo órgão ou entidade executiva de trânsito municipel do

domicilio da pessoa a ser credenciada, e na inêxistência destes, pelo órgão ou entidade executiva

de tránsito do Estado A seguir, como êxêmplo, temos imagens demonstrando a regulamentaçáo do

estacionamento na cidade em esludo.
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Figura 04: exemplo do Çadão obrigatório de estacionamento para idoso

O uso desse cartão obrigatório dá direito ao idoso, estacionar em locais reservados a ele Esta

autorizaÇão também permite o uso de vagas em estacionamento rotativo regulamentado
§
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Figura 05. placa de regulamentaÇão de estacionamento para idoso

A placa acima regulamenta o estacionamento para idosos, tornando-o exclusivo para os mesmos,

proibindo assim, que pessoas com menos de sessenla anos e pessoas que estejam sem a

comprovaÇão necessáraa estacionem no local.

2 1,3, BOLSÃO DE i/lOIOS

O crescimento do número de motocicletas na cidade de lmperatriz já indica que este tipo de

veiculo é responsável hoje, por cerca de 520lo da frota total de veiculos na cidade e a grande

procura pelos espaço§ de estacionamento na via pública, têm gerado disputa entre as motocicletas

e os demais veículos. O projeto aponta, em determinadas vias já utilizadas para este fim, a locação

de bolsóes para motocicletas nas áreas que apresentam estacionamento rotativo, com objetivo de

organizar a ocupaçáo das vagas, visando garantir maior utilização de espaço de estacionamento,

além de reduzir os problemas de segurança, principalmente com o estacionamento de motocicletas

entrê ôs vêículos

o estacionamenlo dos veiculos motorizados de duas rodas, deverá ser Íeito em posiçáo

perpendicular à gura da calçada (mero-fio) e junto a ela, salvo quândo nouver srnalização que\-
determine outra condição, coníorme art. n'48 do CTB § 2o. §
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Figura 06: bolsões para molociclela

. A imagem acima demonstra área de estacionamento de motos na cidade de lmperatriz, na

Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, situada no Centro da cidade.

2,1,4 ESTAÇÓES DE ESTACIONAIVENTO DE BICICLETAS

O presente projeto integra uma estratégia do governo municipal que objetiva incentivar o

uso do transpoíe náo poluente na cidâde, já utilizado em diversos municípios brasileiros, para o

deslocâmento de curtas distâncias ou como complemento de viagens, visando o aprimoramento da

mobilidade urbana, em sintonia com Art. 6o da Lêi Federal no 12.587, de 03 de ianeiro de 2012, que

lnstitui as Diretrizes da Politica Nacional da Mobilidade UÍbana, transcrito a seguir;

"Ad. e - A Politica Nacional de Mobilidade UÍbana é orientada pelas seguintes diretrizes: .ll

- pioridade dos modos de transpoftes não motorizados sobrc os motodzados e dos servlÇos de

transpode público coletivo sobre o transpotTe individual motoizado'.

3. FORiilAS DE ADMINISTRAçÃO DO ESTACIONÂÍSENTO ROTATIVO

Podemos destacar três possibilidades de administração do sistem

rôtálivo conkolado:

. Pela âdministração municipali

. Por entidade beneficente:
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. Por empresa privadâ.

Primejramente, caso a administraÉo do sistema seja feita diretamente pela administração

municipal, existirão os entraves de concurso público para as contrataçóês de monitoÍes e dos

profissionais para administração do sistema; grandes investimentos iniciaisi e inúmeíos processos

licitatórios para compra dos materiais envolvidos para o funcionamento do sistema.

O gerenciamento feito através de entidades beneficentes assistenciais, esbarra

normalmente em uma falta de eficácia na operação do sistema além de possíveis problemas

empregâtícios gerados por possiveis contratações irregulares de pessoal de opêração, que

certamente iráo refletir na administraçáo municipal como coautora de processos trabalhistas.

Já o gerenciamento do sistema por uma empresa privada com experiência comprovada,

escolhida através de processo licitatório, pode garantir maior segurança e agilidade no

desenvolvimento de todos os trabalhos pertinentes ao gerenciamento do Estacionamento Rotativo.

Todos os encargos e obrigaçôes recaem sobre uma empresa com experiência no

gerenciamento dêste tipo de serviço e com um repasse para a administração municipal de um

percentual mensal sobre os valores arrecadados ou um valor mensal fixo por vaga efetivamente

operada pelo sistema (Direitos de Concessáo), que serão acompanhados pelo órgão gestor de

tránsito do lvlunicípio

ií. ANALISE DAS VIAS CONTEi'PLADAS

O projeto parâ a implantâçâo do Sistema de Estacionamento Rotativo na área urbana do

município de lmperatriz, levou em consideraçáo as áreas e/ou vias que anicialmente Íoram

sugeridas pela equipe dâ Prefeitura. As vias, após análise sugerida pela Administração Pública

l\runicipal e também as que foram percebidas como aplas a integrarem o sistema de

estacionamenlo rotativo, sâo as seguinles, estas contando com o total de 4.500 vagas, sendo

2.925 vagas para carros e 1.575 vagas para motocicletas.
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Figura 08 mapa da cidade de lmperatriz, com a demarcação das vias que receberáo o

est aciona m e nto rotativo

t

Figura 07. relação de vias que rcceberáo o estacionamento rotalivo
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Após a análise dos primeiros levantamentos realizados em todas as vias sugeridas, Íoram

analisadas demais vias que compôem a área centÍal da cidade para as quais Íora verificada a

existência de demanda em relaçáo à ocupação e rotatividade para a implantação do Sistema de

Estacionamento Rotativo, mediante a mudança do sentido de circulaçáo e/ou melhoramento na

infraestrutura do próprio pavimento.

Nas vias em que o projeto apontou como sendo viáveis para a implantaçáo do sistema, fora

analisada a situâção existente, levando em consideraçáo as seguintes informaçóes sobre os usos

predominantes dos rmóveis ao longo das vias:

. Uso comercial e de serviços;

. Uso misto (comercial e de serviços, e uso residencial);

. Uso residencial:

. Uso institucional (escolas, atividades da administração pública, etc.).

A seguir, fora realizado o levantamento da ocupação das vagas, compreendendo:

. Estâcionamento dê automóveis;

. Estacronamento de molociclelas;

. Estacionamento de carga e descarga;

. Vagas especiais para idosos e portadores de necessidades especiais;

. Áreas para embarque e desembarque de escolaresi

. Estacionamento proibido ao longo das vias.

Em relaçâo âs vagas de estacionamento, íoram caracterizadas as situaÇóes existentes nas

vias objeto do projeto, ou seja, vagas paralelas ao meio fio e também vagas em ângulo para

veículos e perpendiculares ao meio fio para motocicletas. conforme determina o Código de Trânsito

Brasileiro.

No levantamento das vagas existentes, tamtÉm Íoram representados os acessos de

veículos para o interior dos imóveis ao longo das vias (garagens). No mesmo momento foi

pesquisada a taxa de ocupação das áreas estudadas para sêrvir de parâmetro para futuros

cálculos de eslimativa de receita os quais serviráo de balizamento para participantes de um

possível certame licitatório.

Vale salientar que as vias, no que diz respeito à taxa de ocupaÇão de estacionamento, não

se comportam de íoÍma uniforme já que as características de uso do solo são diversas,

demandândo necessidades de estacionâmentos com períodos diÍerentes, áreas mais centrais

demandam mais tempo de estacionamento ocupado.

Ainda que analisado esse comportamento, é de extrema importância citar que embora a

média da taxa de ocupaçáo atual no perimetro estudado esteja acima de 73oÁ,lal ocupaçáo ocoÍe

@
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porque o estacionamento é gratuito e não existe nenhuma cobrança para ocupação.

Nos locais onde já foi implantado o estacionamento rotattvo pago, a queda da taxa de

ocupação é evidente principalmente porque ao ter que pagar pelo estacionamento os usuários

procurarâo áreas próximas e gratuitas ou até utilizar o transporte público de passageiro§,

contribuindo ainda mais com a mobilidade urbana

Na modalidade de Concessão Pública podemos optar por uma concorrência técnica e preço

onde o (s) vencedor (es) além de fornecer os equipamentos que melhor atendam as necessidade

operacionais, também oíereça o maior percentual de outorga da receita gerada mensalmente pelo

pagamento das tarifas cobradas pelo estacionamento rotativo, para calcular a receita estimada no

periodo de concessão utilizaremos a taxa de ocupação média de To4fÁ, A tarifa a ser cobrada

está baseada no Árt 19o do Decreto ,lunicipal no 017/2018:

zor'ra azu[ úP|DA - srMur.ÁçÔEs CIOADT IMPERÂTRIZ

t"".

Figura 09: tabela de previsão da receita bruta

6. STNALTZAÇÂO VERTTCAL E HORTZONTÂL

Quanto aos serviços de sinalização vertical deverão ser implantadas as placas de

regulamentação, com um espaçâmento teórico de 40,0 m (quarenta metros) a 60,0 m (sessenta

metros) entre as placas de regulamentaçáo do sistema, observando-se eventuais obstáculos para

visualizaçáo das mesmas, a partir de qualquer vaga do estacionamento rotativo, sempre

respeitando o Código de Trânsito Brasileiro, o manual de sinalizâção e todas as legislaÇôes

pertinentes.

As vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, idosos, estacionamentos

de curta duraÉo e embarque e desembarque, deverão estar devidamente identificadas por placas

fi
l]
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5 CÁLCULO DA RECEIÍA ESÍITIADA

Embora as legislações municipais não especifiquem o período de funcionamento do

estacionâmento rotativo, e após observações colhidas na área estudada, sugerimos que o período

de funcionamento seja de segunda a sexta das th às 18h e aos sábados das th às 12h

Para calcular a receita bruta estimada utilizaremos 40% (taxa de ocupaÇáo de projeto) do

tempo das vagas totalmente ocupadas multiplicado pelo periodo a ser aferido. No quadro a seguir,

apresentamos o resumo das vagas previstas em nosso projeto básico e a previsâo de receita brúa.
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regulamentadoras.

As caracleÍisticâs das piacas dê regulamentação do Sistema de Estacionamento Rotativo

poderáo ser de supeíície de informaÉo: totalmente refletiva (fundo e mensagens com películas

refletivas).

. Dimensôes: 0,60 x 0,80m e de 0,60 x 1,20m.

. Sustentação: As placas deverão ser sustentadas em postes circulares, Íabricados

em tubos de aço 1010 / í020, galvânizados interna e eíernamênte, com tubos de 2"

(51 mm), onde a extremidade inÍerior das placas fique no mínimo com 2 metros de

distância do solo.

Quanto aos serviços de sinalizaçáo horizontal deverão se. implantadas faixas de

delimitaçáo das áreas de vagas do Sistema de Estacionamento Rotatavo, sempre respeitando o

Código de Trânsito Brasileiro, o manual de sinalizaçâo e todas as legislações pertinentes. As

características da sinalizaçáo horizontal podeÍão ser:

. Pintura acrílica a frio, com 0,10 e 0,15 m (dez a quinze centímetros) de largura;

. Película úmida de tinta de 0,6mm (seis décimos de milímetro)l

. Cor brancã;

. Largura das vagas: de 2,20m (dois metros e vinte centimetros) a 2,70m (dois metros e

setenta centimetros) para veículos auto passeios e 1,00 (um metro) para motocicletas;

. Comprimento das vagas: 5,00m (cinco metros) para veiculos outo passeios.

CONSIDERAÇÔES FINAIS

O presenle projeto tem por base legal a Lei municipal no 170312017, de 08 de janeiro de

2017, Decreto no 0'1712018, Código de Trânsito Brasileiro e legislaçóes afins.

A utilização cada vez maior dos automóveis como meio de locomoçáo demonstrâ que o

crescimento da frota de veículos ocasiona uma grande demanda por vagas de estacionamento em

áreas e/ou vias com atividades dê comércio ou de serviços.

A dificuldade em encontrar uma vaga de estacionamento resulta na circulação em baixa

velocidade, comprometendo o fluxo de passagem da via, bem como transtornos em determinados

locais mediante estrangulamento da via por eslacionamentos irregulares. A implantação de

estacionamento rotativo propicia uma rotatividade e a democratização do uso das vagas em vias

públicas, com a consequente redução de veículos circulando pela procura de vagas.

E de fundamental importáncia, independenle da tecnologia a ser implantado, que a
Administração Municipal disponibilize agentes de trânsito, para acompanhar a operação do

sistêma, pois apenas eles terão a competência para lavrar os Autos de lnfraçáo referentes aos

@,
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usuários que cometerem iíregularidades nas áreas definidas e devadamente sinalizadas que Íarão

parte do estacionamento rotativo

Neste contexto, de uma forma geral, a Administração Municipal busca âtravés desse

projeto, principalmente melhorar a eÍiciência do seu sistema de estacionamento público e

condiçôes de mobilidade, entretanto muitos outros benefícios devem ser listados e tratados, sem

exaurir a relação, como:

. Melhor gestão e maior Íacilidade na comercialização das vagas do estacionamento

público;

. Maior comodidade e acesso para os usuários do sistema de estacionamento público;

. Redução dos engarrafamentos e melhora da fluidez do tráÍego;

. Redução de impactos ambientais de emissáo de poluentes ê do uso de papel;

. Maior eficiência e otimização dos recursos humanos para flscalização,

. Aumento a circulaçáo de pessoas nas áreas centrais, favorecendo o comércio local;

. lniciar a inclusão da cultura dos munícipes nas diretrizes da Politica Nacional de

irobilidade Uóana; e,

. lntegrar o município a um ambiente de modernidade;

Á
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ANEXO I.A . ESTATiSÍICA DA FROTA OE VEíCULOS DE IMPERAÍRIZ

Segue estatística da frota por tipo de veículos no município de lmperatriz, o qual conta com

o lolal de 147 .457 .

Íipo Ouântidâdê

l\íotocrcleta 56 499 38 32

Automóvel 43 468 29.48

Caminhonete 10147 6 8B

Ciclomotor 5 105 3.46

Caminhão 4174 2.83

Camioneta 2.797 1,90

Reboque 2 745 1,86

Semi-reboque 0 72

Ut tário 745 0.51

Caminhão{rator 0,36

Ônibus 510 0,35

lricroônibus 266

57

0,18

Triciclo 004

2 0,00

Trator de esteiras I 0 00

Total: 147 .457 100%

l!
,l

x
@
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No
1AA

ANEXO r.B - ESTATíST|CÂS DE rNFRAçÔES OO ANO DE 2017

Estatisticas - lnf.açôes dê TÍánsitos
Mês: Todos lAno. 2017
Município: lmperatriz
OrgãoAltuador: PREF DE MA- IMPERATRIZ

13

14

17

18 ESTACIONAR NAS VAGAS RESERVAS PESSOAS 168
C/DEFIC S/CREDENCIAL

21 EXECUTAR OPERÂCAO DE RETORNO EIVI LOCAIS PROIBIDOS PELA 122
SINALIZACAO

TRANSIÍAR COIU O VEICULO EM CALCADAS, PASSEIOS

7

B

19

20

@
A

"l
*

ORDEM INFRAÇÂO QUANTIDADE

1 ESÍACIONAR AO LADO DE OUTRO VEICULO EM FILA DUPLA 5.012

2 ESTACIONAR EM LOCAUHORARIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE
PELA SINALIZACAO

3.534

DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR

3 ESTACIONAR NO PASSEIO

4 AVANCAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO

5

't.644

1.090

1.253

6 ESTACIONAR EM DESACORDO COM Â REGULAMENTACAO . VAGA
DE CARGA./DESCARGA

1.009

DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANCA 930

I

TRANSITAR PELA CONTRAI'AO DE DIRECAO EM VIA C/
SINALIZACAO DE REGUL SENTIDO UNICO

DESOBEDECERÂS ORDENS EIUANADAS DAAUTORID COMPET DE
TRANSITO OU DE SEUS AGENTES

5't9

482DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO.SE DE TELEFONE CELULAR

ESTACIONAR NAS ESOUINAS E A MENOS DE 5M DO ALINHAIVENTO

10

11

DA VIA TRANSVERSAL
416

396ESIACIONAR EIU DESACORDO COM A REGULAMENTACAO .
PONTO OU VAGA DE TAXI

ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADAA PEDESTRE

12

326

STACIONAR AO LADO/SOBRE DIVISORES DE PISTA DE
ROLAIVENTO/MARCAS DE CANALIZACAO

243

15 ESTACIONAR EM GUIA DE CALCADA REBAIXÁDA DESTINADAA
ENTRÂDÂ,/SAIDA DE VEICULOS

16 ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO
ESPECIFICADA PELA SINALIZACAO

171

ESTACIONAR LOCAUHORARIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA
PROIBIDOS PELA SINALIZACAO

't 69

167TRANSITAR EFETUANDO TRANSPORTE REIUUNERADO DE
PESSOAS QDO N LICENCIADO P/ESSE FIIU

DIRIGIR VEICULO I\íANUSEANDO TELEFONE CELULAR 't 49

1't4

23

22

ÍRANSPOR BLOOUETO VTARTO COM OU SEM STNALIZACAO OU i

t

L

2'19
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DISPOSITIVOS AUXILIARES

ESTACIONAR NAS VAGAS RESERVADAS A IDOSOS. SEM
CREDENCIAL

48

25 DEIXAR DE DAR PREFERENCIAA PEDESÍREA,/EIC N MOTORIZADO
NA FAIXAA ELE DESTINADA

43

AVANCAR O SINAL DE PARADA OBRIGATORIA 42

27 ESTACIONAR NO PONTO DE EMBARQUE/DESEMBAROUE DE
PASSAGEIROS TRÂNSPORTE COLETIVO

36

CONDUZIR MOTOCICLETA. MOTONETA E CICLOMOTOR
TRANSPORTANDO PASSAGEIRO S/ CAPACETE

CONDUZIR MOTOCICLETA. MOIONETA E CICLOMOTOR COM OS
FAROIS APAGADOS

26

TRANSPORTAR CRIANCA SEIV] OBSERVANCIA DAS NORI/IAS DE
SEGURANCA ESTABELECIDAS P/ CTB

25

25

24

33 20

DIRIGIR AIV]EACANDO OS PEDESTRES QUE ESTEJAM
ATRAVESSANDO A VIA PUBLICA

17

EM MOVIIUENTO, DEIXAR DE MANTER ACESAA LUZ BAIXA
DURANTE A NOITE

ESTACIONAR NAAREA DE CRUZAMENTO DE VIAS

14

14

14

13

41 10

í0

24

26

28

29

30

31 CONDUZIR MOTOCICLETAJMOTONETfuCICLOMOIOR
TRANSPORTANDO CRIANCA MENOR DE 7 ANOS

32 ESTACIONAR llvlPEDlNDO A IIOVIMENTACAO DE OUTRO VEICULO

CONDUZIR IiIOÍOCICLETA. MOTONETA E CICLOMOTOR SEIU
CAPACETE DE SEGURÁNCA

DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINIO SEGURANCA

37

TRANSITAR COI\,1 O VEICULO COÀ,4 LOTACAO EXCEDENTE

39 USAR BUZINA PROLONGADA E SUCESSIVAMENÍE A OUATQUER
PRETEXTO

4A IRANSPOR BLOQUEIO VIARIO POLICIAL

42 DIRIGIR SEM ATENCAO OU SEi/ OS CUIDADOS INDISPENSAVEIS A
SEGURANCA

45 DEIXAR DE DAR PREFERENCIAA PEDESTREA/EIC N MOT QUE N
HAJA CONCLUIDO A TRAVESSIA

46
REGULARIZACAO SEIVI PERIVIISSAO

47 ESTACIONAR AFASTADO OA GUIA DA CALCADA (MEIO,FIO) A MAIS
DE 1M

DIRIGIR AMEACANDO OS DEMAIS VEICULOS

19

36

8

7

7

)r
,l

*

6,{48

TRANSITAR COM O VEICULO EI/l DIVISORES DE PISTA DE

t

ESTACIONAR VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO

43 PARAR SOBRE FAIXA DESTINADAA PEDESTRES

I44 ESÍACIONAR AO LADO OU SOBRE GRAIVIADO OU JARDIM PUBLICO

RETIRAR DO LOCAL VEICULO LEGALi'ENTE RETIDO PARA

7ffi



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SETRÂN)
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

53

54 CONDUZIR MOÍOC/IUOTON/CICLOfuI IRANSP CRIANCA S/
CONDICAO CUIDAR PROPRIA SEGURANCA

55 DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO-SE DE FONES NOS OUVIDOS
CONEC A APARELHAGEI\.4 SONORA

56

57

66

67

69 EXECUTAR OPERACAO DE CONVERSAO A ESQUERDA EM LOCAL
PROIBIDO PELÂ SINALIZACAO

70 DEIXÂR DE DAR PASSAGEM PELA ESOUERDA. QUANDO
SOLICITADO

5

5

58

4

462

64

65

68

ü

,,1

h
w

2

2

50

51

ROLAIVENTO MARCA DE CALIZACAO

DEIXAR DE INDICAR C/ANÍEC, MED GESTO DE BRÂCO/LUZ
INDICADORA IVUDANCA DIRECAO

BLOQUEAR A VIA COM VEICULO

ESIACIONAR EM DESACORDO COM AS POSICOES
ESTABELECIDAS NO CTB

6

USAR BUZINA QUE NAO A DE TOQUE BREVE COMO ADVERTENCIA
A PEDESTRE OU CONDUTORES

CONDUZIR i/lOTOCICLETA, i/OTONETA E CICLOI/IOIOR
IRANSPORTANDO CARGA INCOI\,IPATIVEL

ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO.FIO) DE
sOCM A 1M

TRANSITAR COM VEICULO DERRAMANDO A CARGA QUE ESTEJA
TRANSPORTANDO

USAR NO VEICULO EOUIPAIVENTO C/ SOM EM
VOLUME/FREQUENCIA NAO AUTORIZADOS PELO CONTRAN

4

61

EXECUTAR OPERACAO DE CONVERSAO A DIREITA EM LOCAL
PROIBIDO PELA SINALIZACAO

CONDUZIR MOTOCICLETA./iilOTONETÁ,iCICLOMOTOR SEM
SEGURAR O GUIDOM COM AiTBAS AS MAOS

USAR VEICULO PARAARREMESSAR SOBRE OS VÊICULOS AGUA
OU DETRITOS

63 ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL 3

DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC ITED GESTO DE BRACO/LUZ
INDICADORA lNlClO DA [,tARCHA

UTILIZAR O PISCA-ALERTA. EXCETO EM IMOBILIZACOES OU
SITUACOES DE EMERGENCIA

3

3

DEIXAR DE REDUZIR VELOC NA PROXIM ESTACAO
EMBAROUE/DESEMBARQUE PASSAGEIROS

2

2

ESTACIONAR O VEiCULO NO PASSEIO OU SOBRE FAIXA
DESÍINADAA PEDESTRE, SOBRE CICLOVIA OU
CICLOFAIXA. BEM COMO NAS ILHAS. REFÚGIOS. AO LADO OU
SOBRE CANTEIROS CENTRÂIS. DIVISORES DE
PISTA DE ROLAIUENTO, MARCAS DE CANALIZAÇÃO, GRAMADOS
OU JARDIM PÚBLICO

71 CONDUZIR MOTOCICLETA, I\,'IOTONETA E CICLOMOTOR

4

4

CONDUZIR MOTOC/MOTON/CICLOMOTOR FAZENDO
MALABARISMOi EQUILIBRANDOSE EM UMA RODA

#
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REBOCANDO OUTRO VEICULO

72 TRANSITAR COM O VEICULO EM CANTEIROS CENTRAIS

73

74

78

79 DEIXAR DE DESLOCAR C/ANTECEDENCIA VEIC P/ FAIXA MAIS A
ESOUERDA ODO FOR MANOBRAR

BO EIV] IV]OVII\,lENTO DÊ DIA.DEIXAR IUANTER ACESA LUZ BAIXA NAS
RODOVI

81

87 DEIXAR GUARDAR DIST SEGURANCA LAT/FRONT ENTRE SEU VEIC
E DEMAIS E AO BORDO PISTA

88

91

USAR VEICULO P/DELIBERÂDAIVIENTE PERTURBAR A

76

82

83

84

85

86

1

1

90

94

ll
d
.K
@

2

TRANSITAR EM MARCHA RE, SALVO NA DISTANCIA NECESSARIAA
PEQUENAS MANOBRAS

EXECUTAR RETORNO NAS INTERSECOES. ENTRANDO NA
CONTRAMAO DA VIA TRANSVERSAL

75 PARAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO-FIO) A MAIS OE 1M

TRANSITAR C/ VEIC DERRÁI'ANDO/LANCANOO/ARRASTANDO OQ
OBJETO COM RISCO DE ACIOENTE

1

'|EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO NAS CURVAS

DEIXAR DE DAR PREFERENCIA EM INTERSECAO N SINALIZ. VEIC
CIRCULANDO POR ROTATORIA

1

1

1

1

USAR VEICULO PARAARREiilESSAR SOBRE OS PEDESTRES AGUA
OU DETRITOS

USAR VEICULO P/DELIBERADAMENTE, INTERROMPER
CIRCULACAO NA VI

CONDUZIR O VEICULO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM
COMPARTIMENTO DE CARGA

DEIXAR DE DAR PREFER EM INTERSECAO NAO SINALIZADA. A
VEICULO QUE VIER DA OIREITA

1

,|

IDEIXAR DE DAR PREFERENCIAA PEDESTREA/EIC N MOT QDO
INICIADA TRAVESSIA S/SINALIZ

1DEIXÂR DE INDICAR C/ ANTEC, IUED GESTO DE BRACO/LUZ
INDICADORÂ, IUUDANCA DE FAIXA

ESÍACIONAR DESACORDO C/A REGULAMENTACAO-VAGA DE
CURTA DURACA

1

TRANSITAR C/ VEIC E/OU CARGA C/ DIMENSOES SUPERIORES
LIMITE LEGAL S/ AUTORIZACAO

1

1

192

CONDUZIR ANIMAIS NAS PARIES EXTERNAS DO VEICULO

DEIXAR DE DAR PREFERENCIAA PEDESTRE PORT DEFICIENCIA
FIS/CRIANCA.i IDOSO/GESTANTE

ÍRANSITAR PELA CONTRÂMAO DE DIRECAO EIU VIA COM DUPLO
SENTIDO DE CIRCULACAO

I93

PARAR NAS ESOUINAS E A MÉNOS 5M DO BORDO DO
ALINHAMENTO DA VIA ÍRANSVERSAL

I
1

95
CIRCULACAO NA VI

1

ESTAOO DO MARANHÃO
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89 PARAR NAAREA DE CRUZAIi|ENTO DE VIAS



,Í

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL OE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SETRAN)
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

IDEIXAR DE REDUZIR VELOC,ONDE HAJA INTENSA i,lOVIMENTACAO
DE PEDESTRES

I97 CONDUZI R MOTOCICLETÂ./IilOTONETÁ/CICLOMOTOR
TRANSPORTANDO PAS FORA DO ASSENTO

98 1

1DEIXAR DE REDUZIR A VELOC ONDE O TRANSITO ESTEJA SENDO
CONTROLADO PELO AGENTE

1100 DEIXAR DE REDUZIR A VELOC ODO SE APROXIi,llAR DE
PASSEATfuAGLOIUERACAO/DESFI LE/ETC

1PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS DEMAIS VIAS DOTADAS
ACOSTAMENTO

PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA IVUDANCA DE SINAL
LUMINOSO

'l

,|
ESTACIONAR O VEÍCULO EM LOCAIS E HORÁRIOS PROIBIDOS
ESPECIFICAIUENTE PELA SINALIZAÇÃO (PLACA . PROIBIDO
ESTACIONAR)

't9.704

101

102

103

INFRAÇ ES POR ESTACIONAMENTO EM 20í7

OROEM INFRAÇAO QUANTIDAOE

1 ESIACIONAR AO LADO DE OUÍRO VEICULO EM FILA DUPLA 5.O't2

2
ESTACIONAR EM LOCAUHORÂRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE
PELA SINALIZACAO 3.534

ESTACIONAR NO PASSEIO '1.644

4
ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - VAGA
DE CARGA,/DESCARGA

5
ESÍACIONAR NAS ESOUINAS E A MENOS DE 5M DO
ALINHAMENTO DA VIA TRANSVERSAL 416

ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO
PONTO OU VAGA DE TAXI 396

ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADAA PEDESTRE 326

ESTACIONAR AO LADO/SOBRE DIVISORES DE PISTA DE
ROLAMENTO/IVARCAS DE CANALIZACAO 243

ESTACIONAR EM GUIA DE CALCADA REBAIXADA DESTINADA Â
ENTRADNSAIDA DE VEICULOS 219

10
ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO
ESPECIFICADA PELA SINALIZACAO 171

ESTACIONAR LOCAUHORARIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA
PROIBIDOS PELA SINALIZACAO 169

12
ESTACIONAR NAS VAGAS RESERVAS PESSOAS
C/DEFIC.S/CREDENCIAL í68

ESTACIONAR NAS VAGAS RESERVADAS A IDOSOS, SEM
CREDENCIAL

48

14
ESTACIONAR NO PONTO DE EMBARQUE/DESEIUBARQUE DE

PASSAGEIROS TRANSPORTE COLETIVO
36

6

7

8

I

rl

ü11

&

ENT/SAIR DE FILAS DE VEIC. EST, S/DAR PREFER. A PEDESTRE

TOTAL GERAL:

13

3

1.009
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24
ESTACIONAR IMPEDINDO A MOVIMENTACAO DE OUTRO
VEICULO

14ESTACIONAR NAAREA DE CRUZÂMENTO DE VIAS

ESTACIONAR VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO 't017

818
ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE GRÁMADO OU JARDIM
PUBLICO

ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO.FIO) A iilA|S
DE 1M

ESTACIONAR Ei/l DESACORDO
ESTABELECIDAS NO CTB

COM AS POSICOES

ESTACIONAR AFASTADO DA GUIA DA CALCADA (MEIO.FIO) DE
50ctu A'1M 5

3

20

'15

21

22 ESTACIONAR AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL

ESTACIONAR O VE CULO NO PASSEIO OU SOBRE FAIXA

23

DESTINADAA PEDESTRE, SOBRE CICLOVIA OU CICLOFAIXÂ,
BEM COMO NAS ILHAS, REFÚGIOS, AO LADO OU SOBRE
CANTEIROS CENTRAIS. DIVISORES DE PISTA DE ROTAMENTO,
IUARCAS DE CANALIZAÇÃO, GRAMADOS OU JARDIIU PÚBLICO

ESÍACIONAR O VE CULO EIV LOCAIS E HO RIOS PROIBIDOS

24 ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÁO (PLÁCA. PROIBIDO
ESTACIONAR)

TOTAL GERAL:

LEAN BRAGA COSTA
Secretário nicipal de Trânsito e Transpoíe

2

25
ESTACIONAR DESACORDO C/A REGULAMENTACAO-VAGA
CURTA OURACAO

'13.472

H

6turorralx- úr^ffo
TUYÚYGÜI&SU BÉ|TÍO RAYOL

Engenheiro Civil
Assessor de Proietos Especiais - Matricula: 53600-8

SARAIVA o
nador do Proieto

,|

,|

Diretor Executivo - MatÍicula: 505625

19

I

x
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

í. OBJETO

11.1.1. A presente licitação compreende a Concessão Onerosa na modalidade de

Concorrência em regime de concessão comum, do tipo ÍUAIOR OFERTA para

dêsenvolvimento, implantaçáo, coordenação e operação do estacionamento rotativo

eletrônico pago, "Zona Azul" no Município de lmperatriz, MA, contemplando todos os

recursos materiais, de tecnologia e serviços necessários ao seu correto funcionamento,

com repasse de pêrcentual de receitas ao Município por periodo de í0 (dez) anos, de

acordo com as especiÍicaçóes técnicas constantes nos anexos deste edital. Requisitado

pela Secretaria l\runicipal de Trânsito e Transportes. A solução deverá ser amplantada,

homologada em deÍinitivo e estar totalmente operacional em até 150 (cento e cinquenta)

dias corridos a partir da assinâtura do contrato

1.2. A Soluçáo de estacionamento digital tem como objetivo integrar em um único sistema os

processos de opêração e gerenciamento do Estacionamento Rotativo Digital no irunicípio.

1.3. Para que a CONCESSIONÁRlA opere os serviços nâs condições e diretrizes deíinidas pelo

Municipio, esta deverá disponibilazar sistemas e recursos de tecnologia conforme os

requisitos obrigatórios descritos nestê TERMO OE REFERÊNCIA.

1.4. A SoluÇão de estacionamento digital contempla os seguintes produtos e serviços

9.2.1

9.2 2

923
924
9.2.5

9.2 6

9.2 7

s28

Aquisição de Créditos e Ativaçáo do serviço;

lncentivar novos modais de transporte na soluçáo oÍertadâ;

FiscalizâÉo;

Administração;

Gestáo e Repasse,

Auditoria e Sêgurança;

Atêndimento ao usuário.

Base Técnaca

u

ü

h
@

2. GLOSSÁRIO
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Estacionamento Regulamentado
Serão os locais definidos pêla

CONCEDENTE, devidamente sinalizados.
que deverão ser utilizados para o

estacionamento rotativo Daqo ou zona azul

Créditos Eletrônicos dê
Estacionamento

Crédito para utilização do estacionamento
rotativo pago obtido mediante sistema

eletrônico de obtenção de créditos

Periodo máximo de utilização de uma vaga
de Estacronamento Regulamentado será

definido pela sinalizaçáo vertical de
regulamêntação existente nas áreas A

ocupaçáo máxima poderá ser definida de
acordo com a área e o período.

CompÍovante eletrônico com numeração
única para cada ato de estacionamento. A

geração. emissáo e o controle dos
comprovantes serão obrigatoriamente de
responsabilidade da CONCESSIONARIA

sob o acompanhamento e a fiscalização da
CONCEDENTE

Condutor e/ou proprietário de veículo
automotor que utiliza o sistema de
Estacionamento Regulamenlado.

Pessoa contratada pela
CONCESSIONARIA para exercer as

atividâdes de monitoramento do uso das
vagas de estacionamento regulamentado.

Também é responsável pela orientação aos
usuários do sistema para a adequada

utrlizaÉo do mesmo Ele também deverá
notiÍicar eletronicamente, via sistema, as

arregularidades aos agentes da autoridade
de trânsito, para as devidas providêncaas de

autuaÇão.

Estabelecimentos comerciais credenciados
para revender os e-Tickets.

E-Iicket

ironitor

Revendedor Credenciado

Agente da Autoridade de Trânsrto

Servidor civil. estatutário ou celetista ou
ainda policial militar, credênciado pêla

autoridade de kànsito para o exercício das
atividades de policiamento ostensivo de
trânsito ou patrulhamento, competente

para lavrar o auto de inÍraÇão, ao constatar
e ocôÍênciâ in loco

emitindo o'Auto de lnfraçáo de Trânsito -
AlT . de acordo com o §4'do Art. 280, bem

como para a aplicação de medidas
âdministrativas de acordo com o Art. 269,

ambos do CTN.

A
cl

*q
3. JUSTIFICATIVA

Permânência Máxrma na vaga

Usuário

t_
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3.í. Atuâlmente aumenta a necessidade de regulâmentar o estacionâmento de veiculos em

determinadas áreas, obrigando a rotatividade de vagas, nas grandês cidades. Nestas, a

frota automobilistica tem crescido de tal maneira que não existem mais vagas em número

suflciente para atender todâ a demanda Estâ condiçâo pondera-se negativamente quando

ocorre um âcréscimo de demanda temporária ou sazonal

3.2. Conforme supracitado, o aumento do número de veículos motorizados nas cidadês

brasileiras está provocando vários transtornos, dentre os quais, engarrafamentos, poluição

ambiental e acirramento pela disputa dos espaços urbanos disponíveis para

estacionamento, gerando desconforto, desequilibrio emocional, gerando desconforto,

impactando na qualidade de vada das pessoas

3.3. Desta forma materlaliza-se justâmente o impasse gerado entre o crescimento da demanda

e a escassez dos espaÇos urbanos que obriga o poder público a adotar medidas que

viabilizem a mobilidade urbana e o acesso da coletividade aos locais de grande afluxo de

veiculos e pessoas. buscando-se propiciar, desta Íorma, a democratização no uso do

espaço pÚblico

3.4. O fluxo de veiculos, de transporte individual, coletivo, além do de carga apresenta

caracteristicas individuais em cada localidade e exigem compatibilizaçáo e logística com

tratamentos diferenciados, particularmente nas regióes de maior concentração comercial e

outras com grande circulação de veículos, no intuito de garantir a melhor segurança, íluidez

no trânsito e democratizaçâo do uso dos espaços públicos.

3.5. Em sintoniâ com a Lei 12.5A7112 de O3lO1l2O12 que definiu a Politica Nacional de

lrobilidade, estabelecendo pnncípios. diretrizes e instrumentos pâra orientar os municipios

a planejar o sistema de transporte e de infraestrutura viária para circulação de pessoas,

veículos (automotores ou não) e cargas, capaz de atender à população e contribuir para o

desenvolvimento urbano sustenlável, prevendo mecanismos para garantir, dentre outros

qualidade no transporte coletivo, vias exclusivas para ônibus e bicicletâs, restrição dê

circulação de veículos privados em determinados horários, cobrança de tariÍa para

utilização de infraestrutura urbana, como estacionamentos públicos rotativos. O presente

projeto integra a estratégia da adminiskaçáo municipal que objetiva incentivar o uso do

transporte não poluente nâ cidade (solução de estacionamento rotativo e

estacionamento/compartilhamento de bicicletas), já utilizado em diversos municípios

brasileiros, para o deslocamento de curtas distâncias ou como complemento de viagens,

visando o aprimoramento da mobilidade urbana, em sintonia com Art. 60 da Lei Federal no

I\
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12.587, transcrito a segui. "Art. 60 - A Política Nacional de lrobilidade Urbana é orientada

pelas seguintes diretrizesr . ll - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre

os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual

motorizado'

3.6. Desta forma a Preíeitura Municipal de lmperatriz, através da SecÍelaria Municipal de

Transito e Transporte busca a partir do presente projeto, promover a melhoria do espaço

urbano, visando à amplantação, manutençâo e operação de vagas para o estacionâmento

público, em defesa do rnteresse público sobrê o individual e, ainda, garantir que as

oportunidades seram equitativas no uso de vagas de estacionamento nas íegiôes centrais

da cidade, uma vez que o Municipio conta com uma frota em média de 147.457 mil

veículos registrados. além dos visitantes

3.7. Além dâ rotatividade, baseada na premissa acima indicadâ, prevê a legislação a

necessidade de pagamento pela vaga utilizada pelo veículo, a fim de criar um estimulo

negativo para o estacionamento na via pública, ainda que isto ocorra em vagas diversas;

ou seja, não basta trocar o veiculo de vaga, mas a ideia é possibilitar que todos os que

necessatam da vâga de estacionamento na via possam dela utilizá-la, de Íorma democrática

e igualitária.

3 8. Assim é que, ao contrário do que ocorre com os estacionamentos particulares, em que

quanto mais tempo o veículo permaneçâ estacionado, menor será o valor por hora

cobrado, o ideal é que os eslacionamentos rotativos tarifados na via pública tenham um

valor calculado de forma gradativa e limitadâ a um tempo 'x' de permanência na via.

3.9. Após pesquisas e estudos concluiu-se que a operação do estacionamento regulamentado

rotativo digital, deverá ser Íeita de forma automatizada, inclusive prevendo a

disponibilizaçâo por parte da solução concessionária de tecnologias de incentivo e

facilitação da utilização de meios de transportes não poluentes (bicicletas), por meio de

equipamentos eletrônicos, objetivando â prestaÉo de elevado nivel de serviços para o

usuário, e que permitam total integridade íinanceira da arrecadação, possibilitando a

aferiçâo imediata de receita e permita a auditoria permanente por parte do Poder

CONCEDÉNTE, sistema este que concluimos ser o mais êficaentê.

4. DA FUNDAMENTAÇÀO LEGAL

4.1. Este TERIIO DE REFERÊNCIA foi elaborado à luz dos seguintes normativos:

N
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CP

4.1.'1. Lei n" 8.666/1.993 - Regulamenta o artigo 37, inciso XXl, da Constituição Federal,

institui normas para licitaçóes e contratos da Administração Pública e dá outras

\ Providências

4.1 2- O Att.60 da Lei Federal no 12.587, determina como diretíz a prioridade dos modos

de transpoÍtes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte

público coletivo sobre o transporte individual motorizado.

41 3. O artigo 24, inciso X, da Lei Federal no 9.503 - Código de Trânsito Brasileiro,

determina a responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito do

Município, no âmbito de sua circunscriçáo, de implantar, manter e operar sistemas de

estacaonamento rotativo digital nas suas vias e logradouros públicos

4.1.4. Quanto a Lei no 8.987/95, dispõe sobre o regimê de concessão e permissão da

prestaçáo de serviços públicos previsto no artigo 175 da ConstituiÇão Federal, como

regulamentar o serviço concedido, fiscâlizar permanentêmênte a sua execuçáo e

aplicar as penalidades regulamentares e conkatuais.

4.1.5. O Art. 18 da Lei 8.987/95, dispõe que o editâl de licitaçáo será elaborâdo pelo

poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da

legislação própriâ sobre licitaçóes e contratos e conterá, especialmente nos itens

ebâixo:

a) X - a indicação dos bens reversíveis;

b) Xl - as características dos bens reversiveis e as condiçôes em que estes seráo
postos â disposição nos casos em que houver sido eíinta a concessão anterior,

c) Xll - a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriaçôes

necessánas à execuçáo do seNiço ou da obra pública, ou para a instituição de

servidão administrativa.
d) Lei Municipal n" '!'.70312017- Dispóe sobre a instituição do estacionamento

rotativo diretamente ou sob regime de concessão e afins.

ê) Decreto lvlunicipal n'026 /2018- Regulamenta a Lei Municipal n' 1.70312017.

5. DA ÍTIODALIDADE E TIPO

5.1 1. Modaridade: coNcoRRÊNclA PÚBLlcA:

512 Trpo: f,lAlOR OFERTA:

6. CRITÉRIO DE JULGAÍIIENTO E PRAZO DE VIGENCIA

t\
L\
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6.1.1 Critério de Julgamento: Melhor proposta em razão do maior repasse pêla outorga

da concessáo, nos termos do artigo '15, inciso Vl, da Lei Federal 8.987/95;

6 1.2. No que concerne ao repasse pela à outoÍga da concessão têm-se a aludir que o

pagamento ao Poder Concedente, não poderá ser inferior a 1|n/o ldcz por cento) do

valor arrecadado com o consumo dos e{ackets.

6 2 A licitaçáo será realizada considerando

62.1. A qualidade técnica do Serviço de Monitoramento de Mobilidade Uóana. geração

de indicadores de mobilidade, relatórios de gestâo da exploraçáo e dos equipamentos

e softwares utilizados, considerando um sistema sem totens e sem a êmissâo de papel

(totalmente eletrônico), excetuando os postos de revenda credenciados;

6.2.2 Amostra da solução âdotada (prova de conceito), pela empresa vencedora para

comprovação do íuncionamento do sistema em sua totalidâde em uma quantidade de,

no minimo, 20 (vinte) vagas de estacionamento;

6.2.3. O critério de julgamento correspondente à melhor proposta ao maior repasse pela

outorga da concessão, desde que atendidas todas as cláusulas do presente TERMO

DE REFERÊNCIA e SeUs ANEXOS

7.2 Localização: A área de abrangência de estacionamento rotativo eletrônico digital reíere-se

às vias, áreas e logradouros públicos do Municipio de lmperatriz, constantes nas cartas

cartográficas a serem fomecidas as empresas proponentes, por ocasião da vistoria lécnica

ou solicitação.

7.3. - O Município de lmperatriz, após a realizaçáo de estudos específlcos de lrânsito e

mobilidade urbana, visando a fluidez do tráfego, poderá solicitar a ampliação, diminuição

ou remanejamento das vagas nas vias, áreas e logradouros públicos a serem incorporadas

ou excluidas no sistema de estacionamento rotativo digital, desde que sejam mantidos a

viabilidade técnica e o equilíbrio econômico-Ínanceiro da concessão.

t\
ol
-/x
w

6.1.3. Píazo 10 (dez) ânos, podendo ser renovado por igual período a critério do poder

concedente;

7. DA ÁREA DE ABRANGÉNCIA DA CONCESSÃO

7.1 Escopo do seíviço Concessão onerosa de 4500 (quatro mile quinhentas) vagasi
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8. ALINHAÍTIENTO INICIAL

8.1 Em ate 10 (dez) dias úters após a assinatura do contrato, deverá ser realizada nas

instalações dâ Secretaria Municipal de Transportes - SMTRANS, reunião de alinhamento

com o objetivo de identificar as expectativas e nivelar os entendimentos acerca das

condrçôes estabelecidas neste Termo de Referênciâ e Anexos. Na ocasiâo, a

CONCEDENTE formalizará o servidor público que será o gestor do contrato.

8.2. Todos os entendimentos dâ rêunião de alinhamento deverão constar da Ata de reuniáo a

ser lavrada pelo gestor do contrato da CONCESSIONÁRlA e assinada pelos participantes.

8.3. A CONCESSIONÁR|A deverá designar de seu quadro Íuncional e epresentar formalmente

na referida reunião um preposto responsável por acompanhar a execuçâo do contralo, o

qual terá as seguintes atribuiçôes:

a) Atuar como interlocutor princjpal junto à CONCEDENTE, incumbido de receber, diligenciar,

encaminhar e responder as principais quêstões técnicas, legais e administrativas

reÍerentes ao andamento contratual;

b) ZelaÍ pata que os envolvidos na execuçáo do projeto estejam informados a respeato do

andamento dos serviços planêjados;

c) Mapear riscos à execução do projeto, notificando às lideranças envolvidas em ambas as

partes;

d) Responder, perante a CONCEDENTE, pela execução das solicitaçóes de serviços;

e) Agendar e participar de reuniôes de acompanhamento das atividades reÍerentes

âs solicitações de serviços em execução, com representantes da

CONCEDENTE

f) O representante da CONCESSIONÁRIA, diante de situaçóes de ríregularidades

de caráter urgente deverá comunicá-las por escrito a CONCEDENTE, com os

esclarecimentos necessários, informações sobre possíveis paralisaçôes de

serviços e razões justiÍicadoras, a serem apreciadâs e decididâs pelo gestor do

contrato.

g) As decisóes e providências sugeridas pela CONCESSIONÁR|A que forem

julgadas imprescindiveis, mas que ultrapassarem a competência do gestor do

contÍato deverão ser encaminhâdas à autoridade superior, para a adoçâo das

medidas cabíveis.
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h) Outras atividades não elencadas neste Termo de Referência deverâo ser

tratadas entre o coNcEDENTE e a CONCESSIoNÁRIA e devidamente

registrado em Ata de Reunião.

9, DA VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

9.'1. A administração da rotatividade de vagas de êstacionamento em vias logradouro público

visa permitir que vários veículos possam ocupar â mesma vaga ao longo do dia,

democratizando o uso do espaço público e Íacilitando as atividades de comércio,

prestadores de serviços e escritórios em geral.

9.2. A SoluÉo a ser disponibilizâdâ pela CONCESSIONÁR|A deve contemplar um conjunto de

recursos de tecnologia, sistemas e seÍviços, a fim de atender os novos conceitos de

mobilidade e micromobilidade, modais de transporte e de implantar, capacitar, manter,

operat administrar e gerencrar as vâgas públicas do estacionamento rotativo pago, de

Íorma a idenlificar as vagas, controlar sua utilização, arrecadar receitas oriundas desse

serviço, manter seu uso e disponibilidade, manter e apresentaÍ dados estatísticos e

gerenciais sobre todos os aspêctos dos serviÇos executados contemplando todos os

recursos materiais, de tecnologia e serviços necessários ao seu correto íuncionamento.

com repasse de percentual de receitas ao Municipio, por periodo de 10 (dez) anos, exigivel

a partir do 70 mês dê execução do contrato, contado da data da Ordem de lnício da

Concessáo, cujo valor se constituirá na Remuneração Mensal ao Municipio..

9 3. Além disso, o Sistema de Estacionamento Rotativo Público, integra uma estratégia do

governo municipal que objetiva incentivar o uso do transporte náo poluente na cidade para

o deslocamento de curtas distâncias ou como complemento de viagens, visando o

aprimoramento da mobilidade urbana. Esta iniciativa está em sintonia com a Lei Federal no

12.587, de 03 dê janeiro de 2012, que lnstitui as Diretrizes da Política Nacional da

Mobilidade Urbana. "Art. 60 A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas

seguintes diretrizes:.ll - prioridade dos modos de transportes não motorizâdos sobre os

motonzados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transpoÍte individual

motorizado". O projeto veio ao encontro das necessidades do município, que, diante de um

processo de crescimento econômico, levou a frota de veiculos automotores a aumentar

veíiginosamente, impactando diretamente na qualidade do tránsito.

'II
)sq9.4. Neste contexto o municÍpio de IMPÊRATR|Zii|A, está buscando, através do presente

certame, melhoÍar a eÍiciência do seu sistema de estacionamento público e as condições

de mobilidade. Muitos outros benefícios podem ser listados, sem exaurir a relação, como:
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. Melhor gestão e maror facilidade na comercialização das vagas do e§tacionamento

público;

. Maior comodidade e acesso para os usuários do sistema de estacaonamento público;

. Redução dos engarrafamentos e melhora da fluidez do tráfego;

. RêduÇão de impactos ambientais de emissáo de poluentes e do uso de papel;

. Maior eficiência e otimização dos recursos humanos para fiscalização;

. Aumento a circulação de pessoas nas áreas centrâis, Íavorecendo o comércio local;

. lniciar a inclusão da cultura dos municipes nas diretrizes da Política Nacional de

Mobilidade Urbanai e,

. lntegrar o municipio a um ambiente de modernidade.

9.5. A Solução de estacionamento digital deve contemplar os seguintes produtos e serviços

Aquisição de Créditos e Ativaçáo do serviço;

Considerar os novos modais de transporte na solução oíertada;

Fiscalização;

Administração;

Gestão e Repasse;

Auditoria e Segurança;

Atendimento ao usuário

Centralização do srstema.

9.6. A supervisáo e operação dos processos serão rêalizadas por um sistema integrado, que

compartilhará as informaçôes para todos os processos, através de uma base de dados

única.

9.7. A CONCESSIONÁR|A será responsável por mante( durante a vigência da concessão, a

solução de SISTEMA DE ESTACIONAIIENTO CONTROLÂDO dentro da Área Tarifada

totalmente funcional, atendendo aos parâmetros definidos neste Termo de Referência.

,IO. ESPECIFICAçÓES GERAIS E NORMAS DE EXECUçÃO DO SERVIÇO

10.1. A Solução de SISTEMA DE ESIACIONAMENTO CONTROLÁDO foi deflnida para

atender todos os aspectos do gerenciamento e disponibilização de vagas de

estacionamento rotativo da Área TariÍada do MunicÍpio.

10.2. A solução deve permitir o cadastÍo das regiôes controladas pot àÍea lailada Parc

cada região a solução deve permitir o cadastro de valores distintos para cada área de

t\
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estacionamento, período mínimo cobrado, período máximo que um veículo pode flcar

estacionado, quantidade de vagas e horários de funcionamento.

10.3. A solução deve permihr o cadastramento da faixa de numeraçáo para cada regiáo

controlada

104 A solução deve permitir o cadastro e gerenciamento dos estabelecimentos

crêdênciados para venda dê crédito. Cada Estabelecimento Credenciado têrá um cadastro

de login e senha de acesso de cada Íuncionário autorizado a operar o sistema para venda

ou ativaçáo de créditos.

10.5. A solução deve permitir a implantação de sistema de estacionamento para

motocicletas e bicicletas;

10.6. A solução deve Íomecer à CONCEDENTE o conhecimento sobre zonas de maior

densidade de veículos.

10.7. A CONCESSIONÁR|A será responsável por implantar, manter, operar gerir e

administrar as vagas do seÍvrço de estacionamento rotâtivo eletrônico pago, na área defina

pelo Poder CONCEDENTE nos teÍmos da legislação de regência

10.8. A CONCESSIONARIA deve cumprir as condições e prazos estabêlecidos neste

Termo de Referência, salvo quanto a itens prévia e formalmente apresentados e apÍovados

por escrito pelo CONCEDENTE e que náo venham a comprometer a prestação do serviço

10 9. A exploração do serviço será por meio de instalaçáo de infraestrutura que possibilite

ao usuário, o pagamento pelo uso do espaço público, por diversos meios.

10 10 Os sistemas de comercialização devem peÍmitir a gestão e controle da arrecadação.

com aferiçáo de recertas, indicadores de gestáo e relatórios, a serem deÍinidos em comum

acordo com a CONCEDENTE, que possibilite a auditoria, a qualquer tempo, da concessâo.

'10.11 A Operação do sistema inclui a prestaÉo de serviços na área de trânsito,

implantação e gerenciamento das vagas de estacionamento rotativo eletrônico pâgo,

sistema de estacionamento para motocicletas e bacicletas, além do Íornecimento de todos

os recursos materiais e humanos envolvidos, coníorme especificado neste Termo de

Referência.

ll
c

@

10.12 A CONCESSIONÁR|A será responsável pelo foÍnecimento, instalaçáo e

*
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manutençâo, sem qualquer ônus ao poder CONCEDENTE, de lodos os equipamentos,

software e demais insumos necessários ao funcionamento do sistema.

10 13. lnstalaçào ê manutenção de todos os equipamentos que compóem o serviço seíão

de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRlA durante toda a vrgência contratual.

10.14. O controle administrativo Íinanceiro da concessão dêverá ser efetuado pela

CONCESSIONÁRlA que, quando solicitado, Íornecerá todas as informaçóes necessárias

ao Poder CONCEDENTE para aferição de Qualidade, Receitas e Auditoria dos serviços

prestados.

10.15. Deverá ser instalada, na área central do Município de IMPERATRIZ/MA, uma base

operacional dâ CONCESSIONÁRIA, com serviço de atendimento ao usuário presencial.

10.16. Será admitida a contrataÇão de terceiros para a execução de atividades inerentes,

acessórias ou complementares do contrato, desde que haja prévio consentimento por parte

da Administração Pública

10.17 O Municipio de IMPERATRIZMA, na qualidade de CONCEDENTE, nomeará um

íiscal do contrato que Íicárá responsável pela supervisáo técnica da execução do contrato e

decidirá sobre todas as questóes relativas a qualidade e aceitabilidade dos serviços de

implantação e operaçâo, bem como as questóes relativas a interpretaÉo dos proietos e

especiÍlcações técnicas, além de outros elementos relativos ao cumprimento técnico e

administrativo satisfatório do contrato de concessáo.

1018. Todas as despesas, inclusive encargos trabalhistas, prevadenciários, materiais e

insumos necessários à administração, execução e fiscalizaçáo do serviço, caberá à

CONCESSIONÁRIA,

10.19. Os serviços ora licitados não incluem deveres para a CONCESSIONARIA, de

vigilância ou de guarda em relação aos veículos estacionados no sistema, seus acessórios

ou bens neles deixados, bem como náo incluem um dever de segurança pessoâl de seus

proprietários ou usuários.

Ií. DAS ESPECIFICAÇÔES

111 A CONCESSIONÁRIÂ deverá cumprir todas as especiÍicaçóes técnicas

{t
Il
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operacionais e as determinações do Poder CONCEDENTE, inclusive aquelas relativâs aos
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prazos para início e término das implantaçôes dos sistemas previstos.

11.2. A exploração do SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO no Município de

IMPERATRIZMA deverá ser feila exclusivamênte por meio de sastema eletrônico que

permita total conkole da anecadação, afeíçáo imediata de receitas, ocupação das vagas,

informação em tempo real do status de todos os componentes da soluçáo, dados de

conformidade e não conformidade quanto ao uso das vagas e auditorias permanentes,

mediante emissáo de relatórios do sistema, observando-se ainda o seguinte:

A. A soluçáo a ser implantadâ deverá ser capaz de receber e transmitir inÍormaçáo

sobre o estado das vagas de estacionamento;

B. A solução a ser utilizada deverá propiciar aos usuários facilidade na obtenção do

crédito de estacionamento e veÍsatilidade quanto à aquisiçáo do mesmo,

disponibilizando, no mínimo, um método que permita a utilizaçáo de dispo§itivos de

armazenagem de crédito eletrônico debitando o saldo de cÍédito do usuário;

C. O sistema deverá controlar, por meio de equipamentos portáteis, a utilização das

vagas de estacionâmento nas vias, áreas e logradouros públicos, inclusive quanto â

limitação detempo de utilização e pagamento de tarifa;

o. O sistemâ deverá incluir sistema de estacionamento para bicicletas;

€. Toda comunicação a ser usâda na solução deverá fazer uso de tecnologia de

transmissão sem Íio:

t. Na plataforma deverá estar prevasto a implantaçáo de sistema informatizado em

ambiente de alta disponibilidade, para gestáo, fiscalização, monitoramento de

mobilidade urbana e afeÍição e estimativâ, sobre a ocupação, utilizaçâo e situação dos

veículos estacionados, arrecadação, status dos equipamentos, respeito ao sistema e

alaÍmes de não conformidade:

[,
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6. A soluÇão deverá prever o fornecimento de terminal eletrônaco móvel e portátil

para uso dos monitores da CONCESSIONÀRlA, destinado á veÍificaçâo da regularidade

dos veículos estacionados nâ área de abrangência do Estacionamento Rotativo Pago,

H. Íoda a informâçáo do sistema recebida nas dependências da

CONCESSIONÁRlA deverá ser monitorada / espelhada num dispositivo fixo instalado

nas dependências do órgão competente da Administração Municipal. A Íorma de

transferência deverá ser automática, podendo oconer no período noturno, após as 20

horas. com acesso a ser compatibilizado entre a CONCESSIONÁRIA e a Secretaria
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l\,lunicipal de Trâsito e Transportes - SETRAN sem custos para o Município.

t. Em decorrência de evolução tecnológica, deveráo ser incorporadas novas

tecnologias que facilitem a operacionalização do sistema, melhore o controle de

arrecadaçáo, ou que ofeaeçam conforto ou beneficros aos usuários, podendo atualizar e /

ou substatuir os equipamentos e / ou sistemas instalados, submetidos à aprovaçâo do

Poder Executivo Municipal.

í2. REQUISITOS GERAIS DE OPERAçAO DO SISTÉMA

12.1. A operação do Sistemâ de Estacionamento Controlado deverá ser ,eita pela

CONCESSIONÁRlA, sob supervisâo e oÍientação da CONCEDENTE.

12.2. As atividades operacionais a serem executadas pêla CoNCESSIoNARIA envolvem:

a. Elaboração de projetos de implantaçâo e manutençáo das áreas de concessáo,

previamente aprovados pela CONCEDENTE;

b. Acompanhamento, através de central fisica de controle, da utilização e

funcionamento do sistema:

c. Manutenção preventiva e conetivâ de equipamentos que compóem a solução;

13. SOLUçÃO TÉCNTCA

13.1. A solução técnica deve, obrigatoriamente, contar com, no mínimo, os seguintes

recursos il
lry

í3.1.1. MoNrroRAMENro E FrscALtzAÇÁo 
$§. Todo o monitoramento deverá ser realizado com Sistemas lnformatizados através do uso N

de internet e dispositivos móveis, possibilitando o envio de notificações e imagens O"r" o @

d. Fiscalização georreferenciada do uso irregular de vagas, com o envio de aviso

de irregularidade para o órgáo Íiscalizador competente, contendo a placa, data, hora e

coordenadas geográflcas do veículo infrator;

e. ComercializaÉo, manutenção e operabilidade do sistema eletrônico de créditos

para utilizaÇão do estacionamento rotativo eletrônico pago;

f. Sastema inteligente de estacionamento para bicicletas
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Poder CONCEDENTE.

O monitoramento deverá ser realizado pela CONCESSIONÁR|A alravés de seus

monitores;

Os monitores deverão comunicar as inegularidades constatadas à CONCEDENTE, via

Sistema, para as devidas autuaçóes e demais medidas administrativas competentes;

O monitoramento deverá ser executado com, no mÍnimo, 01 (um) monitor paía cada 100

va9asi

13,1 2. GERENCIA[,lENTO DO ESTACIONAMENIO REGULAMENTADO

O Gerenciamento deverá ser realizado pelo Poder CONCEDENTÊ através do Sistema

informatrzado fornecrdo pelâ CONCESSIONÁRlA

O Sistema deverá permitir a configuração de vários locais para estacionamento (Zonas) e

que cada local possa ter um número determinado de vagas. além de permitir diversos

peÍíodo e tarifas pâra cada zona, de acordo com a determinação do Poder CONCEDENTE.

13 1,3 CONTROLE DE PERIUANÊNCIA MÁXIMA NA VAGA

O Sistema deverá controlar os periodos definidos para o estacionamento rotativo por zona

de acordo com a definição do Poder CONCEDENTE.

- Período norma| 1 (uma) hora;

- Periodo adicionalr 1 (umâ) horâ;

- Periodo total. 2 (duas) horas;

Os períodos supracitados poderão ter durações diferencaadas em zonas específicas após

acordado com o Poder CONCEDENTE, ate o limite de 4 (quatro) horas.

13 1 4 EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE TICKET ELETRÔNICO

O ticket deverá ser emitido eletronicamente pelo Sistema a cada operação de consumo do

estacionamento rotativo pago, realizada pelo Usuário ou pelo Revendedor Credenciado.

O trcket deverá fornecer resposta de rdentificação com complexidade adequada com

numeração única utilizando-se de tecnologia apropriada parc caecletizaçào

individualizada, com carâcteres alfanuméricos, para cáda ato de estacionamento; e

conter pelo menos a placa do veiculo, data e hora de início e Íim do estacionamento

il
,rl
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131 5 CONTROLE E GESTÃO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE ESTACIONAMENIO

Os Créditos Eletrônacos de Estacionamento deverão ser âdquiridos pelo UsuáÍio viâ APP

ou pelo Revendedor Autorizado, com a emissáo de ticket, para posterior utilização do

Estacionamento Regulamentado. O Sistema deverá permitir que os Usuários e

Revendedores Autorizados comprem os créditos através de meios elelrônicos de

pagamento, cartóes de crédito e débito.

O controle e gestão dos Créditos Eletrônicos de Estacionamento é de responsabilidade de

cada Usuário e RevendedoÍ Credenciado e deverá ser realizado através de função própria

do Sistema drgital fornecrdo pela CONCESSIONÁRlA

13 1 6. GERENCIAMENTO DE CONTA PRE-PAGA

O Sistema deverá permitir um controle de Créditos Eletrônicos de Estacionamento,

vinculando, obrigatoriamente, a um cadastro do Usuário ou revendedor Credenciado,

contendo no minimo CPF, telefone, endereço, e-mail e senha eletrônica, devendo suportar

o consumo para qualquer tipo de veiculo autorizado por legislaçáo ou deflnido neste Termo

de Relerência.

Os recursos de gerenciamento deverão permitir, no mínimo.

- A consulta do histórico de operaÉes de crédito e débito (conta corrente),

Consulta detalhada de todas as operações de estacionamento contendo,

número do ticket, data e hora de início e fim, placa do veiculo, local do

êstacionamento (zona) e valor pago.

Os pontos de venda serão formados por Revendedores Credenciados que deverão

comprar Créditos Eletrônicos de Estacionamento, devendo vender cada ticket pelo valor

regulamentado pelo Poder CONCEDENTE. O Revendedor será remunerado seguindo a

política de venda do Poder CONCEDENTE. O Sistema deverá suportar o Revendedor

Credenciado em suas operaçôes de compra de Créditos Eletrônicos de Estacionamento,

vendâ e tackets e controle da utilização.

A CONCESSIONÁRlA deve.á fornecer Sistema lnformatizado, que deverá ser utilizado em

equipamentos tipo terminais POS (Point of Sales).

úà
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Os critérios de credenciamento das revendas serão deflnidos em conjunto pela

13 1.7 GERENCIAIUENTO DE REVENDEDORESCREDENCIADOS
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13,1,8, GESTÃO DOS PERFIS DOS USUÁRIOS DA SOLUÇÃO DE ESTACIONAMENTO

CONTROLADO

. O Sistema deverá prever os seguintes perfis de usuários da solução:

Usuário.

Monitor (coNcESSloNÁRlA);

- Agente de transito (CONCEDENTE);

Suporte e OperaÇão (CONCESSIONÁRlA):

- RevendedorCredenciado;

Gestor (CONCEDENTE).

. Cada perfil de USUÁR|O deverá ter acesso no Sistema somente âs funçôes inerentes à

execução de suas atividades devendo a CONCESSIONÁR|A drsponibilizar Sistema

informatizado, que poderá ser utilizado em computadores de mesa (desktops) e portáteas

(notebooks) na plataforma Wandows I ou superior e em dispositivos móveis (smartphones

ou tablets) ou nas plataÍormas IOS e Android.

. Os usuários com perfil de Suporte e Operaçáo (CONCESSIONÁRIA) e Gestor (Poder

CONCEDENTE) deverão ter acesso à todas as funções do Sistema.

13 1.9 GERENCIAI\.4ENTO DE I\,IONITORES

O Sistema deverá permitir o gerenciamento das atividades das pessoas utilizadas pela

CONCESSIONÁR|A para exercer as atividades de monitoramento do uso das vagas de

Estacionâmento Regulamentado, denominadas monitores.

A CONCESSIONÁRlA deverá. alravés dos seus ironitores, orientar os usuários conduto.es

de veiculos para a adequada utilização do Estacionamento Regulamentâdo.

A CONCÉSSIONÁR|A poderá notilicar eletronicamente, utilizando seus Monitores, as

inegularidades aos Agentes da autoridade de trânsito, para as devidas providências de

autuação, que só poderão ser emitidas por Agentes da Autoridade de Trânsito ou Forças

Policiais conveniadas e credenciadas pelo irunicípio de IMPERATRIZMA conÍorme

legislaçáo vigente.

A CONCESSIONÁRlA deverá disponibilizar Sistema inÍormatizado para que os monitores

CONCESSIONÁRIA e o Poder CONCEDENTE

ú
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realizem suas atividades em dispositivos móveis (smartphones ou tablets).

O Sistema deve seÍ capaz de gerenciar o monitor tendo em sua Íormataçáo todos os dados

de modo online.

- Horário de login no Sistema;

Controle de zonalárea de atuação;

- Quantidade de tickets emitidos;

Quantidade de consulta de veicuios realizadas;

Comunicação via Sistema direta com a central.

A soluçâo deve contâr com sistema efetivo de uso dos dispositivos móveis por parte dos

monitores, gerenciândo de forma eÍetiva ê segura o uso da internet e aplicativos utilizados

nos smartphones e tablets Deve ser capaz de gerenciar de forma efetiva os dispositivos

móveis de forma a garantir a seguÍança e a disponibilidade do Sistema móvel.

O Sistema deverá permitir a inclusão, exclusão configuraçáo dos periodos e valores de

ut,lização e demais parâmetros necessários para o controle de áreas em qualquer tempo.

Qualquer alteração de períodos de utilizaçáo e valores deverá estar, obÍigatoíamente, em

conÍormidade com as definições da CONCEDENTE.

O Sistema deverá ser coníigurado para trabalhar com períodos de utilizaçáo das vagas

segundo o periodo de lempo que o Poder CONCEDENTE necessitar, podendo ser

renovado pelo número máximo de períodos permitidos pelo Poder CONCEDENTE e

flnalizados automaticamente após o término do período definido.

13 1 1O COi/I|UNICADO DE IRREGULARIDADE

O Sistemâ deverá permitir que quando o veiculo que utilizar o sistema de Estacionamento

Regulamentado, infringir a regulamentaÉo, que o Monitor, envie um comunicado elêtrônico

aos Agentes da Autoridade de Trânsito, contendo a imagem, georreÍerenciamento e data e

hora da infração, para que os mesmos adotem as medidas cabiveis de autuação.

13.1.11.CONTROLÉ E IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO

REGULAMENTADO.

O Sistema dêverá permitir o cadastro de vias, áreas e logradouros públicos, considêradas

pelo Poder CONCEDENÍE, com demanda para atender os interesses dos Usuários, a fim

de permitir o acesso aos serviços devidamente regulamentada pela sinalização implantada.

W
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CPL

13.1 12,VAGAS ESPECIAIS

As Vagas Especiais são destinadas exclusivamente a veículos conduzidos ou de

propriedade de pessoas portadoras de necessidades especiais - PNE, devendo o veiculo

estar devidamente identificado e com a credencial Íornecida pelo Poder CONCEDENTE,

sinalizadas, coníorme estabelece a resoluçáo 304, de '18 de dezembro de 2.008 do

Conselho Nacional de Trânsito - CONTRÂN.

As vagas de estacionamento .egulamentâdo destinadas exclusivamente a veiculos

utilizados por Pessoas ldosas, devem estar devidamente identificados e com a credencial

fornecida pelo Poder cONCEDENTE, devidamente sinalizadas, mediante pagamento da

respectiva tarifa, conforme estabelece a resoluçáo 303, de 18 de dezembro de 2.008, do

Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

As estaçôes para estacionamento de bicicletas têm o objetivo de incentivar, organtzar e

oÍerecer segurança para usuários através de um sistema inteligente e sustentável, evitando

que dificultem ou interrompam o trânsito regular de pedêstresi

13 1.13,SISTEI,llA DE ESTACIONAIVIIENTO INTELIGENTE PARA BICICLETAS

Novas formas de se locomover e utilizar o espaço público vem sendo adotadas com

tendência de crescimento para os próximos anos, sendo necessário investimento em

infraestrutuÍa adequada pensando também em kansporte individual e meio ambiente,

tornado a solução implantada, no minimo em sintonia com a legislaçáo pertinente à

mobilidade urbana baseado nos beneflcios que o ciclismo pode prover como meio de

transportes nas cidades;

A CONCESSIONÁRIA, deverá implantar estaçóes em bolsôes ou locais para

estacionamento de bicicletas, conforme cronograma prêvisto neste TERIIO DE

REFERÊNCIA,

Apartir da instalação de estaçôes para estacionamento de bicicletas, apesar de sua

utilizaçáo não ser obrigatória. a CONCEDENTE pretende adequar a mobilidade urbana às

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNirU) do governo federal, definida

{
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O Sistema deverá permitir o cadastro de vagas especiais de estacionamento, que são as

vagas distribuidas nas Áreas do Estacionamento Regulamentado, de acordo com â

sinalização vertical e horizontal, consideradas pelo Poder CONCEDENTE como

estratégicas e necessárias para o Íuncionamento e desenvolvimento das atividades

coletivas e socrais.
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L

pela Lei 12.587112:

As estaçóes para estacionamento de bicicletas deveráo ser instaladas em espaços públicos

conectados à plataforma de validação e monitoramento de toda a rede de estaçôes que

deverão ser dispostos em locais estratégicos, definidos pela CONCEDENTE, e pensados

de forma a atendêr adequadamente os usuários com um sistema de segurança com

ativação de alertas e câmeras de monitoramento-

As estações paía estacionamento de bicicletas poderão ser instaladâs também em espaços

privados, desde que autorizado pelos respectivos proprietários.

As estaçóes para estacionamento de bicicletas deverão Íuncronar em qualquer condição

climática, não haverá limitação de tempo máximo de permanência, onde a

CONCESSIONÁRlA deverá oferecer a possibilidade do usuário pagar de forma avulsa pêlo

tempo que sua bicicleta ocupar a estação ou através de assinatura mensal que permata o

usuário utilizar todas as estações espalhadas pelo municipio.

Para utilização das estaçôes para estacionamento de bicicletas, deverâo ser aceitos como

meios de pagamento, no minimo, cartôes de crédito e débito no aplicativo e cartóes

próprios para a operação além de cartões de crédito com tecnologia RFID e NFC para

utilização avulsa.

As estações deverão estar conectadas à plataíorma integrada de sistema de informaçâo e

comunicação. tanto para funçôes derivadas de gestão do serviço como para os derivados

de manutenção preventiva e corretiva. Para asso será necessária a contratação de planos

de transmissão de dados junto às operadoras de teleíonia disponÍveis, totalmente de

responsabiladade da coNcESSloNÁRn.

A CONCESSIONÁRIA deverá instalar sistema próprio de câmeras para garantir a

segurança e oíerecer seguro contra avarias e furto de bicicletâs sendo este seguro uma

opção a ser CONCESSIONÁR|A pelo usuário no momento da ativação do servrço na

estação ou conforme plano de assinatura mensal escolhido.

A utilização das estações é opcional e tem o objetivo de organizar e incentivar a utilizaÇão

de bicicleta como meio de transpoíe, oferecendo segurança e praticidade e, em nenhuma

hipótese será objeto de Íiscalização ou aplicaÇão de multâs para usuários que optarem por

estacionar suas bicicletas em outros locais Entretanto, buscando incentivar a utilização

deste meio de transporte ao usuário, inclusive integrando-se a soluçôes de

estacionamento/compartilhamento de bicicletas já existentes em grandes centros, a

CONCESSIONÁR|A poderá realizar parcerias com empresas privadas que tenham
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interesse em utilizar as estações como meio de divulgação e publicidade, devendo

apÍesentar para a Prefêitura o plano de campanha e respectivo contrato.

Não serão permitidas a expioraÇão de atividades ou a veiculação de publicidade que

infrinjam a legaslação em vrgor, que atentem contra a moral e os bons costumes, de cunho

religioso ou politico-pârtidário, ou que possam prejudicâr o desenvolvimento operacional

dos seNiços

Os valores arrecadados pelâ utilização das estaçôes de estacionamento de bicicletas seráo

considêrados como receita acessória e deverá compor a base de cálculo de repasse

mensal para o municipio. Fica estabelecido que o percentual correspondente à OUTORGA

VARIÁVEL, a ser aplicado sobre as Receitas acessórias mensais estimada da

CONCESSIONARIA para a operação de estacionamento inteligente para bicicleias, em

50% (cinquenta por cento) da oferta realizada pela CONCESSIONÁRlA, exigível a partir do

600 mês de execução do contrato, contado da data da Ordem de lnício da Concessão, cujo

valor se constituirá na Remuneração Mensal ao l\runicípio.

Para comprovação da arrecadaçáo, a CONCESSIONÁRlA deverá apresenlar relatório de

controle mensal que deve informar pelo menos os seguintes elementos: Receitâ por

estação e por local (rua, avenida, praça, logradouro, estabelecimento, aparelho público,

etc ), quantidade de utilizaçóes e valores pagos em decorrência de contratos de parcerias

com empresas privadas e por assinatura da contratação do serviço e direito de estacionar

nas estaçôes

14. DTSPOSTTTVOS MóVE|S

14.1. Serâo os equipamentos utilizados pela CONCESSIONÁR|A para venda, emissáo e

controle dos tickets, operados de forma on-line e capazes de autenticar todas as

transaçôes eíetivadas através dele na base de dados permitindo um controle da operação

pelo Poder CONCEDENTE

14 2. Os dispositivos móveis deverão ser disponibilizados, pela CONCESSIONÁRIA, para

todos os Monitores.

í5. DOS RECURSOS HUMANOS / MÃO-OE.OBRA

15'1 A lvlão-de-Obra incluindo seus salários e demais benefícios trabalhistas e

previdenciários, a ser utilizada pela CONCESSIONÁRlA será de sua integrat

responsabilidade. Só deverão ser utilizados nos serviços inerentes á CONCESSÃO,

profissionais devidamente capacitados, uniformizados e identiÍicados através de crachá
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com, no minimo, nome e foto visíveis

í6. DO LIVRE ACESSO AS VAGAS OE ESTACIONAÍUIENTO

16.'1. Será permitido o estacionamento de qualquer veículo sempre que sejam respeitados

os horários e restrições conforme legislação vigente e desde que existâ vaga compatível

com o tipo e com as dimensóes que o comporte.

17. ÁREA E FASES DE IÍI'PLANTAÇÀO E/OU EXPANSÃO DAS VAGAS

17 .1. Está prevista a ampliaÉo das vagas em pelo menos mais uma êtapa, sendol

17.1.í.Fase 0í (um) - lmplantação inicia, - 4.500 (quantro mil e quinhetas) vagas, sendo

2.925 paÍa carros, '1 575 (mil quinhentas e setenta e cinco) vagas para motocicletas

na:

17.1.2.Fase 02 (dois) - A pârtir do 36" mês de operação - 100 (cem) vagas para bicicletas

em locais a serem deíinidos pela CONCEDENTE;

17.2. A CONCESSIONÁRIA, diante de solicitação da CONCEDENTE para estudar a

expansão das áreas de estacionamento rotativo não previstas no neste Termo de

Referêncaa, poderá, justificadamente, demonstrar a inviabilidade econômica de sua

exploração, hipótese em que ficará desobrigada de fazer tal expansão, ou propor

alteraçôes no Sistema, que possam tornar a exploração destas áreas viáveis

economicamente, sujeato à aprovação pela CONCEDENTE;

17 3 A CONCEDENTE poderá incluir ou êxcluir vagas, vias e logradouros das áreas

destinadas ao Sistema, após análise de projetos viários prevendo a fluidez do tráÍego, de

projetos particulares prevendo o acesso de vêiculos (guias rebaixadas), de estudos para

implantação de pontos de ônibus, táxi, íârmácia e vagas para deíicientes e idosos.

17 4 A CONCEDENTE poderá solicitar à CONCESSIONÁRIA a criação, em vias e

logradouros dâs áreas lá autorizadas ao Sistema, de vagas de estacionamento rotativo

com tempos de permanência e valores diferenciadosi

17.5. A CONCÊSSIONÁRIA, antes da implantaçáo do Sistema, deverá aprovar junto a

CONCEDENTE o respeclivo projeto de ocupação, distribuiçáo e sinalização das vagas,

cuja área de distribuiçáo e delimitaÉo será a seguinte:
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18. POSTOS CREDENCIADOS

J

ôÊ o10

f_-
A - REUçÃO DE VIAS QUE RECEBERÁO O ESTACIONAMENTO ROTATIVO

í
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B MAPA DA )IDADE DE IMPERATRIZ, COM DÉMARCAÇÁO DE VIAS QIJE COMPÔEM A
ZONA AZUL
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18.1. A CONCESSIONÁRIA deverá cadastrar todos os postos credenciados autorizados a

fazer a comercialização de tickets, à critério de seleção e responsabilidade da

CONCESSIONÁRIA, como alternativa ao Sistema digital por aplicativo de smartphone,

garantindo a continuidade de serviços prestados.

1A.2. Os valores reÍerentes à aquisiçáo de tickets de estâcionamento rotalavo devem ser

creditados em conta específica da CONCESSIONÁRIA, que deverá ser credênciada ou

homologada pelo Banco Central e deverá repassâÍ o valor proporcional referente à

utilização (ativaçáo) do estacionamento coníorme à participaçáo do Poder CONCEDENTE

na Concessão, como vâlor de outorga variável

18.3. A CONCESSIONÁRA deverá encaminhar mensalmente para o Poder

CONCEDENTE todos os dados gerenciais e Íinanceiros dos tickets do Sistemâ Rotâtivo, e

assumirá a responsabilidade pelo pagamento de impostos e outros encargos que lhe

competem, tal como demonstraçôes dos valores e repasses resultantes da outorga.

í9. OA ITUPLEÍÚENTAçÃO DO GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO

19.1. IMPLEMENTAÇÃODASREVENDASCREDENCIADAS

19 1 1.As revendas deverão possuir

Acesso própno a internet;

Estar localizadas nas zonas definidas na "Área TariÍada":

Funcionar nos horários previstos de operação da'Área Tarifada"

1912 As revendas cÍedenciadas pela CONCESSIONÁR|A deverão ser por êla treinadas

quanto aos objetivos do Estacionamento Regulamentado, assim como, deverão

receber lodas as informaçóes para a correta prestaçáo dos serviÇos.

'19.1.3.4s revendas credenciadas para aquisição dos e{ickets deveráo estar localizadas

próximas às áreas integrantes do Sistema de Estacionamento Regulamentado, de

modo a atender adequadamente a demanda dos usuários.

19,2, DA CONTRATAÇÃO DOS IUONITORES

1921.A CONCESSIONÁR|A deverá manter a equipe de monitores treinados para

operaçáo dos dispositrvos e da aplacação de monitoramento e gestão de mobilida

6r
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urbana e árêa tarifada. Estes proÍissionais deveráo ser contratados de acordo com as

leis trabalhistas vigentes.

19.3 DOS GESTORES DA OPERAÇÃO

19.3.1. A CONCESSIONÁRlA deverá manter o gestor da operaçáo treinado para a operação

dos dispositivos e da aplicação de monitoramênto e gestão de mobilidade urbana e

área tarifada Este profissional deverá ser contratado de acordo com as leis

trabalhistas vigentes.

19,4, DA SINALIZAÇÁO HORIZONTAL E VERTICAL

'19.4.1.A sinalização vertical e horizontal é Íundamental para a operação do Sistema de

Estacionamento Rotatavo Pago nas vias públicas, visando a correta orientação e

informação aos usuários, de modo a proporcionar uma perfeita utilizaçào e, asstm,

alcançar o objetivo proposto, que ê a democratizâçáo do uso do espaço público

urbano.

lg. .2.Cebetá a CONCESSIONÁRIA a elaboração de Proieto Executivo e a execuçâo dâ

sinalizaçâo horizontal. vertical e de demarÇâção das áreas de estacaonamento rotativo

de acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas

diretrizes definidas pela CONCEDENTE.

19.4.3. O projeto de sinalização vertical e horizontal do Sistema de Estacionamento Rotativo

Pago deverá ser entregue pela CONCESSIONÁR|A para aprovação em até 30 dias

antes do inicio dos serviços, sendo que a CONCEDENTE terá o prazo de até 10 dias

para ânálise e aprovaçáo.

1944.4 CONCESSIONARIA será responsável pela implântaçáo e manutenção da

sinalização horizonlal e vertical do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago, com a

aplicação de pintura e instalação de placas de sinalizaÉo nos padróes exigidos pela

CONCEDENTE

20. stNALtzAçÃo vERTtcAL

201 PLACAS DE REGULAMENÍAÇÁO

As placas deverão ser confeccionadas em chapa de alumínio e/ou material antacorrosivo, com

espessura mínima de 1,5 mm, nas dimensões de projeto (minimâ 0,50 m (largura) x 1,20 m

q
\,1

(altura), com furaÉo edequada à fixaÉo, com os lados lixados, cantos arreOondadoü
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submetidas â decapagem e aplicação em ambâs as faces de 'Wash-Pimêd, à base de

cromato de zinco Com face posterior pintadâ na cor preto fosco e a face principal com fundo

pintado e/ou com aplicação de pelicula, conforme modelos a seguir.

ÊxcLUstvo
rooso 6:Êifte MOTOCICLETÂ

MOTONETA

CICLOMOTOR

C sinolizoçõo V..ticol - Modelos dos Plocos

2í. STNALIZAçÃO HORTZONTAL

t\

4
'§q

@

20 2 ELEi'ENTOS DE SUSTENTAÇÃO DAS PLACAS

Poste simples confeccionado com as seguintes características: Tubular com djâmetro externo

minimo de 2" (duas polegadas)t Espessura mínima de 2,77 mm, Altura mínima de 360 mm:

AÇo galvanrzado. com lratamento anticorrosrvo
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21.1 A sinalizaÇão horizontal deverá ser executada com material específico sendo que a

qualidade mínima aceitável será com aplicação de tinta â base de resina acrílica, com

secagem rápida, formando película de espessura mínima de 0,5 mm, com alta resistência

ao atrito, aderência e durabilidade minima de 24 meses.
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Obs: Utilizâção em cáso
de guia Íebairada

E

2A'

Vaga de Estacionamento Rotativo "2hs"

@ @l"i'.,

g WI

Sinalização de vâgas pâra moto e deliciento Ísico
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P

lDOSO Jooso

Vaga de Estacionamento Rotativo "ldoso"

álinhamento pÍedial

@p
4z

':/.:

Vaga de Estacionamento Rotativo "2hs à 45""

22. Do supoRTE A soLUÇÃo rEcNoLóctcA

22.1. O seNiço de suporte compreendê a atualização tecnológica de toda a Solução

Íecnológica implantada pela CONCESSIONÁRlA, rnclurndo assrm a atualizaçáo de

software, o provimento de toda e qualquer evolução, incluindo correçôes, 'patches", "fixes",

"updates", "service packs", novas "releases", "versions", "builds" e íuncionalidades, bem

como o provimento de "upgrades/subscrição", englobando, inclusive. versões nào

sucessivas, nos casos em que a liberação de tais versôes ocorra durante o período de

vigência do serviÇo.

22.2. A CONCESSIONÁR|A é responsável por prestar suporte técnico a CONCEDENTE,

através de telefone (0800), presencialmente, através da própria Solução Tecnológica, e-

marl, Portal de Serviços de Tecnologias da lnformação e Comunicação (TlC) e suporte

remoto, por toda a vigência do contrato. A CONCESSIONÁRlA deverá ainda, disponlbilizar

serviço de suporte técnico para o sistema e hardware presencial, para soluçôes,

configuraçóes e dúvidas complêxas, que não tenham sido devidamente respondidas por
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22.2.1

22.3.

têlefone, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas

Caracterizam âções de suporte:

Soluçáo de contorno;

Resolução de problemas;

Esclarecimento dê dúvidas funcionais, técnicas, de configuração, de parametrização
etc.:

Orientação com relaçáo ao serviço entreguê na execução do contrato;

Patches de atualização.

DAS DESPESAS RELÂCIONADAS ÀS AIIVTDADES DE SUPORTE

22.3 1.A CONCESSIONÁRIA ê responsável por todas as expensas com o suporte técnico,

rnclusrve transporte, alimentação e hospedagem do supoÍle presencial, sem ônus ou

qualquer tipo de repasse de custo para a CONCEDENTE. Deverão ser observadas as

seguintes partacularidades:

Durante a vigência do contrâto, a equipe técnica da CONCÉDENTE,

poderá efetuar um número ilimitado de chamados de suporte para a

Solução Tecnológica e não poderá haver restriçôes por parte da

CONCESSIONÁRlA quanto ao tempo despendido para o atendimento;

O suporte não deverá implicar ônus adicionais para a CONCÉDENTE;

A CONCESSIONÁR|A será responsável pela manutenção, suporte técnico

on-site, remoto e suporte opeÍacional para a soluçáo implementada,

considerando, monitores, agentes da CONCEDENTE, sistema e

dispositivos móveis;

No caso de um incidente relacionado à um dispositivo móvel, se a soluÇão

por telefone ou suporte remoto for inviável, o equipamento será

encaminhado para assistência técnica do fornecedot sob

responsabildade da CONCESSIONÁRIA, sendo que a

CONCESSIONÁR|A deverá dispor de dispositivos para reposição

imediatâi

A CONCESSIONÁRlA deverá manteÍ equipe preparada e treinada para o

suporte ao sistema implementado, com contÍnuo uso, manutenção e

atualizaçôes de ,uncionalidades para melhorar as atividades da operação;
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e auxiliar no planejamento e na coordenação de todas as atividades

relacionadas ao keanamenlo, suporte e acompanhamento do local da

implêmentação do sistema;

Dar suporle aos usuários, bem como auxiliar na identificaçáo da melhor

soluçáo para as suas necessidades junto ao sistema de gestão de

estacionamento rotâtivo pago.

23. DAS PREÍÚISSAS PARA AOUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA CLIENTES CADASTRADOS NO
SISTEMA

23.1 Com a implantâção do seNiço, esperâ-se que o usuário ao estacionar seu veiculo,

tenha condiçôes de ativar seu estacionamento através de aplicativo móvel (app) ou portal

de internet (web client responsivo), observando-se rotinas de:

Login no sistema, com vêrificaçáo de saldo disponivel, e escolha da fração de

tempo de estacionamento desejada;

Que após a escolha do tempo e ativaçáo do estacionamento deÍinido pelo

usuário, o sistema inicie uma contagem regressiva para o acompanhamento do

tempo remanescente permitido;

Que o usuárao seja informado, via sistema, próximo da expiração do prazo da

possibilidade de renovação do estacionamento por igual período, limitado à '120

minutos cumulativos por vaga ou conforme a sinalizaÇão do local. E se o mesmo

vier a tentar renovar o período além dos já utilizados inicialmente com

permanência máxima 120 minutos sem que este tenha mudado o veículo de vaga

o mesmo, esteja ciente de que o veiculo estará sujeito às penalidades previstas

na lei, conforme o local,

Que o sistemâ de aquisiÇão de créditos de estacionamento rotativo apresente

mecanismos de conkole para atualizaçáo do saldo financeiro da conta do usuário

de maneira eletrônica e imediata, conforme íraÇão escolhida pelo mesmo. Caso a

conta não possua saldo íinanceiro, o usuário seja informado para que adqurra

novos créditos, impedindo novas ativaçôes; e, gerando um histórico de ativaçôes

de vagas.

2iI. DAS PREMISSAS PARA AOUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA CLIENTES NÃO
CADASTRADOS NO SISTEMA

24.1. Espera-se que o usuário não cadastrado no sistema deva adotar os seguintes

procedimentosi

Estacionar o seu veiculo e se dirigir a um posto de Venda (pDV);

t
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lnformar o tempo que deseja adquirir a permissáo, pagar e inÍormar a placa do

veículo estacionado para o qual deseja ativar o estacionamento;

Realazar o pagamento em esfÉcie, cartão de crêdito ou débito, e cartão pré-pago,

de acordo com os meios aceitáveis de cada equipamento;

Receber o comprovante de aquisição de tempo de estacionamento, que deveíá

ter no mínimo, as seguintes informaçôes:

o ldentificaçáo de quem realizou a ativâÉo;

c Data e horário de ativação;

o lntervalo de horário limite de validadei

o Placa do veículo:

o lnÍormações para atendimerúo às dúvidas: teleÍone e endeÍe@.

A ativação do estacionamento deverá ser eletrônica e imediata, nâo necessitando

que o usuário retome ao veículo para posicionar qualquer documento no seu

interior.

O software, ou conjunto de softwares, deverá ser utilizado por usuários cadastrados no

sislema para a compra de créditos e ativaçáo de tiquetes eletrônicos parâ serem utilizados no

estacionamento rotativo. Deverão possuir as seguintes características e Íuncionalidades

mínimasl

25.1.í.A Empresa CONCESSIONÁRlA deverá disponibilizar aplicativo nas lojas virtuais da

Apple "App Store", da Google "Google Play Store" para ser adquirido pelo usuário sem

quaisquer custos,

25.1.2.Os aplicativos deverão ter no minimo as funcionalidades:

ldentificação do usuário, sendo solicitado o CPF e â senha para entrada ao

menu principal da aplicaçãoi

Validaçáo do usuário e senha com as informações fornecidas no cadastro fêito

pelo usuário no sítio da lnternet;

- Caso o usuário não seja cadastrado no sistema, o aplicativo deverá

disponibilizar item para o cadastro, solicitando todas as informações

I
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25. DAS FUNCIONALIDADES BÁSICAS EM DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA OS USUÁRIOS

25.1. Utilizâçáo de créditos de estacionamento através de aplicativos disponibilizados

gratuitamente nas respectivas lojas virtuais, sendo no mínimo para dois sistemas

operacionais - los, Android.
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constantes cadastraisi

Solicitar ao usúário durante a instalação do aplicativo ou durante o uso, sua

autorização para acesso as coordenadas Íornecidas pelo GPS do

equipamento, podendo dêsta forma, localizar sua posição dentro do municipio

e possibilitando em futuras implementaçóes oÍerecer tarifas diíerenciadas para

a regiãoi

Opção para que seja ativado tempo de estacionamento, conformo

estabelecido em decreto municipal. Após a confirmação do tempo e a

validação pelo aplicativo, deverá ser informado ao usuário a horário final do

estacionamentoi

ExibiÍ o tempo para o têrmino do estacignamento de Íorma decrescente;

Emitir âlarme dê flnal de estacionamento conforme tempo conÍlgurado no

sistemai

Opção de compra de crédito de estacionamento cooforme especiÍicado;

Opção para consultar o seu extrato, contendo toda a movimentação Íinanceira

geradâ pelo uso do sistema. Todas âs transaçóes deverão estar disponíveis

para consulta até 30 dras anteriores à data atual;

Opção para consulta em mapa georreÍerenciado aonde estão os pontos de

vendas mais próximosi

Opção de recebimento para o usuário de aviso de cobrança de tariÍa emitido

para as placas cadastradas, bem como a data limite para a regularização do

aviso

25.2. Utilização de créditos de estacionamento através de ligação para URA - unidade de

resposta audível - interÍamente automatizada.

A CONCESSIONÁR|A deverá disponibilizar um número de teleÍone O8OO, sem

hmrtaçáo do número de ligaÇôes simultáneas:

Desde o início do atendimento da chamada até o fim, o sistema deverá ser

totalmente automatizado;

Ao rêceber a chamada, o sistema deverá identiÍicar o número de telefone do

usuário e verificar se este número está cadastrado no sistema;

Em seguida a URA deverá solicitar de forma compreensível qual a placa que o

usuário deseja estacionar e confirmar se a placa está cadastrada no sistema;

Em seguida, deverá disponibilizar as informaçóes de aquisição de horas de

eslacionamento, conforme deÍinido em decreto municjpal.
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Após a inÍormação do tempo a ser adquirido, a URA deverá informar de forma

comprêensível que a transação foi aceita ou não;

Caso a transação seja aceita, a URÂ deverá informar de forma compreensível

o horário final de validade do estacionamento;

A URA deverá dispor de opçâo para atendimento de dúvidas e direcionar a

llgaÇão para a central de atendimento ao cliente

25.3. Utilização de créditos de estacionamento através de envio de SMS

25.3.2.0 seNidor responsável pelo recebimento do SMS deverá validar se o número de

telefone que enviou o SMS é cadastrado ao sistemai

25.3.3. Deverá estar disponível para esta opção de aquisição de tempo de estacionamento,

conÍorme estabelecido em decreto municipal;

25.3.4.Caso o texto envrado via SMS seja válido, o servidor deverá enviar mensagem para

o número que iniciou â ativação de estacionamento tnlormando que a transação foi

aceita e o horário final do estacionamento:

25.3.5. Caso ocorra qualquer problema com o texto enviado pelo usuário, o sistema deverá

enviar mensagem para o númêro que iniciou a ativaçáo do eslacionamento informando

qual o problema encontrado;

25.4 Aquisição de créditos de estacionamento através de sítio na internet

25.4.1. Deverá ser disponibilizado sítio (WEBSITE) na internet para aquisiçâo de créditos de

estâcionamento:

25.4.2.0 sitio (WEBSIIE) deverá conter informaÇóes objetivas do Íuncionamênto do

sistema e de todas as formas de pagamento e uso das horas de estacionamento;
,\l

25.4.3 Pac o cadastro de novos usuários, o sistema deverá solicitar todas as tntormaCOes 1)
legais necessárias para o correto preenchimento de seu cadastro, solicitar a inclusãaj
de uma senha paÍa acesso ao módulo de gerenciamento de sua conta 

" "pr"""nt"r\contrato de uso dos serviÇos, aonde deverá constar de Íorma clara lodas as ffi4
informações para o usuário e obrigaÍ que seja confirmada sua leitura antes da /

25 3 1.4 empresa CONCESSIONÁRlA deverá disponibilizar número (Short Number) com no

máximo 5 digitos para envio de SMS para ativação do estacaonamento;
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flnalização do cadastro

25.4.4.Após a confirmação da leitura e o usuário concordando com os termos do contrato, o

mesmo deverá efetuar o cadastro dos números de têlêfones que Íarão uso do sistema

e as placâs dos veículos que poderão seÍ estacionados. Tanto os números de telefone

para ativaÇáo como as placas nâo deverão ser limitados poí quantidâde, peÍmitindo

quê o usuário cadastre tantos quantos forem necessários parâ seu uso;

25.45.O sitio devêrá ser homologado por empresa certiÍicadora e após a informação do

CPF para entrada no módulo de gerenciamento da conta do usuário, todas as

transaçóes serão feitas utilizando c€rtificado SSL de no mínimo 128 bits;

25.4.6.Os usuáÍios deverão no mínimo dentro do módulo de gerenciamento de suâ conta

ter acesso al

- Todos os dados informados em seu cadastro para alteração se nêcessário;

lnserção de novos números dê telefones;

lnserçáo de novas placâs de veículos;

Consulta a seu saldoi

Consulta a seu eírato, contendo toda a movimentação Íinanceira gerada

pelo uso do sistema. Todas as transaçôes deverão estar disponíveis para

consulta, independentemente do tempo solicitado, ou seja, o usuário terá

sempre acesso a todas as suas trânsaçôes desde o periodo de seu

cadastro;

Alteraçáo de sua senha de uso;

Compra de créditos de estacionamento devendo no mínimo ser possivel

utilizar três bandeiras de operadora de cartóes diferentes, sendo a opção

de credito/débito disponível para ambas e boleto bancário;

- Todas as transações realizadas para compra de créditos deverão geÍar e-

mail a ser enviado para o endêreço informado no cadastro, para controle

do usuário quanto à utilização de sua conta;

25.5. Utilização de créditos de estacionamento através de sitio na internet responsivo para

uso em aparelhos celulares.

25.5.1 . Considerando as necessidades de adequação parâ melhoÍ atendimento à demanda

de prestaçáo de serviços aos usuários, a empresa CONCESSIONÂRlA deverá possurr

soluÇão completa de um Sistema WEBSITE utilizando os meios eletrônicos de

q
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26. DAS FUNCIONALIOADES BÁSICAS DO SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO E
EMISSÃO DE TÍOUETE DE ESTACIONAMENTO DIGITAL - POSTO DE VENDA FIXA
(Po.s.)

26.1. O software integrado para Gestão e Emissão de Tiquete de Estacionamento Digital

deverá estar instalado em equipamento do tipo POS com:

Teclado numérico:

Capacidade de comunrcação com os servidores centrais utilizando GPRS ou

3G/4G;

Leitor de cartão sem contato 1S014443, MIFARE, 1S018092, Certificação EMVCo

Ll, Tripie Track MSR e Smart Card Para garantia da segurança todas estas

funÇôes deverão estar integradas em um mesmo equipamento;

26.2. Caracteristicas do software embarcado

Para que todo o sistema tenha segurança e robustez necessária para vendâ de

tíquetês de estacionamento, o software a ser utilizado neste equipamento deverá

ser necessariamente do tipo Stand Alone e desenvolvido em linguagem nativa do

próprio equipamento.

.rl
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comunicaçáo através de Portal na WEB, com certificado de segurança, que

disponibilizará ao usuário, direta ou indiretamente cadastrados em seu website, uma

interação com os produtos e serviços oferecidos no Sistema Rotativo, garantindo

praticidade e agilidade na aquisição do tempo de estacionamento.

25.5.2.A empresa coNcESSIONARIA deverá disponibilizar sitio na internet, com formato

.esponsivo para se adequar aos vários modelos de sistema operacional e tamanhos de

telas disponiveis nos cêlulares atualmente;

Deverá vâlidâr o usuário, solicitândo o CPF e a senha cadastrada no sítio da

internetl

Após a validação do usuário e senha, deverá solicitar que seja informada a

placa para a qual deseja ativar horas de estâcionamento;

Após a informaçáo da placa, deverá solicitar informaçôes de aquisição de

horas de estacionamento, devendo ser no mínamo para os tempos conforme

definição em decreto municipal

.. Após a informação do tempo a ser adquirido, o sítio responsivo deverá

rníormar se a transaçáo foi aceita ou não.

Caso a tíansaçáo seja aceita, o sitio responsivo deverá informar o horário final

de validade do estacionamento;
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26.3- Caracteristicasoperacionais

263.1 Requer-se no mínimo o atendimento às seguintes características operacionais do

softwárê:

Número sequencial com I (nove) dÍgitos, não podendo nunca ser repetida está

numeração;

ldentiticação do número lMEl do equipamento que realizou a venda do tiquete de

estacionamento.

ldentiÍicaçáo do Posto de Venda fixo responsável pela venda do tíquete de

estâcionamento:

Data e hora da validade do tíquete de estacionamento;

Dia do ano para a validade do tíquete de estacionamento;

Placa do veículo que adquiriu o tíquete de estacionamento;

Data e horâ da emissão do tíquete de estacionamento - Que deverá ser obtida

automaticamente pelo sistemâ, náo sendo permitido a sua alteração;

Todos os dados acima deverão ser impressos, caso o comprador exía o recibo da

transação. TamlÉm deverá ser impresso ao final do tiquete, inÍormações parâ

atendimento às dúvidas: Telefone e endereço;

Todo Posto de Venda cadastrado deverá ter um saldo liberado para o

estabelecimento autorizado e estê saldo deverá ser abatido a cada venda de um

tíquete de estacionamento;

O sistema de retaguarda deverá gerenciar o saldo dos pontos de venda e avisar a

CONCEDENTE quando o saldo terminar emitindo o boleto para que o

estabelecimento autorizado efetue o pagamento dos valores arrecadados em

Íavor da CONCEOENTE e a liberaÉo de novo saldo para o Posto de Venda íixo;

Os valores de Íechamento de caixa deveráo ser de forma automática com emissâo

de boleto para pagamento semanal sempre quando iniciar a jornada de trabalho,

na segunda-feira, o boleto deverá conter código de barras, valor a pagar no de

cadastro do PDV lmeido equrpamento POS, data e hora da emissão e data limite

para pagamento, náo devendo ultrapassar dois dias da emissão. Caso não sela

realizado o pagamento até a data aprazada, o Srstema deverá bloquear de Íorma

automática a comercialização daquele POS.

TARIFADA

I
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27. DAS FUNCIONALIOADES BÁSICAS DA APLICAÇÀO PARA A FISCALIZAÇÃO DA ÁREA

27 1. O software deverá estar instalado em equipamento do tipo pDA (Smartphone) para
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possibilitar a fiscalização dâ utilizaçâo das vagas de estacionamento rotativo por carros e

motociclêtas e deverá conter, no mínimo, as especificaçôes listadas abaixo:

27,2, MODULO PARÂ REGISTRO DE VE|CULOS IRREGULARES . FISCALIZAÇÃO

ldentificação do veiculo - Placa, lrarca, Modelo, Espécie, Tipo, Cor e lrunicípio,

ldentiÍicâção do local do registro - Nome do logradouro, número, oposto ou

deÍronte e a latitude e longitude registrada pelo equipamento,

Descrição detalhada do tipo da infração registrada -Estacionando sem o tiquete,

estacionado com o tíquete vencido, estacionado além do tempo regulamentado

(120 minutos);

ldentificaçâo do AGENTE DE TRÂNSlTO, que registrou o AIT (Auto de lnfraçáo de

Trânsito), com espaÇo parâ assrnatura do mesmoi

Espaço destinado a observaçóes, caso seja necessário algum comentário

adicional:

Permitir o registro de ate 5 (cinco) Íotos do veículo inÍrator usando a Çâmera do

equipamento. A cada foto registrada deverá estar associado a latitude e longitude,

a data e hora do aviso na própria íoto, impressa no canto inferior de cada imagem;

27 3. FUNCIONALIDADES I/IINIMAS DO PDA - SMARTPHONE (TALONÁRIO

ELETRÔNICO)

- Número do AIT (Auto de lnfraçâo de Trânsito), no padrão X999999999, sendo este

núme.o único, e sequencial não podendo nunca ser repetido;

ldentiÍicaçáo do veículo - Placa, Marca, Modelo, Espécie, llpo, Cor e Município;

ldentiÍicação do local da emissão do AIT (Auto de lnfração de Trânsito) - Nome do

logradouro, número, oposto ou deÍronte e a latitude e longitude registrada pelo

equipamento;

lnÍormaçôes reÍerentes a lei municipalque regulamenta o estacionamento rotativo;

- Descrição detalhada do tipo da infraÉo registrada - Estacionando sem o tiquete,

estâcionâdo com o tíquete vencido, estacionado alêm do tempo regulamentado

(120 minutos);

ldentificação do AGENTE DE ÍRÁNSITO que Íegistrou o aviso, com espaço parâ

âssinatura do mesmo;

- Espaço destinado a observaçóes, caso seja necessário algum comentário

adicional,

- Data e hora da impressão do AIT (Aúo de lnfraçáo de Trânsito);

Código de barras no formato CODE3g do número do AIT (Auto de lnÍração de

,),\
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Trânsito), sendo impresso além do código de barra respectivo, também a

numeração do aviso de cobrança de tarifa de infração logo abaixo do código de

barra no formato x999999999;

Permitir o registro de até 5 (cinco) fotos do veículo infrator usando a câmera do

equipamento. A cada foto registrada deveÍá estar associado a latitude e longitude,

a data e hora do aviso na própria foto, impressa no canto inferior de cada imagem;

Todos estes itens devêm ser impressos na impressora térmica portátil utilizadâ

pelo AGENTE DE TRÂNSITO menos as fotos registradas;

Todos os AIT (Auto de lnfraçáo de Trânsito) preenchidos deverão ser enviados

para o seNidor cenlÍal através de conexão de dados (Rede de telefonia móvel),

Permitir a pesquisa dos AIT (Auto de lnfração de Trânsito) preenchidos para

reimpressão

Sempre que for solicitado o cancelamento de um AIT (Auto de lnfraçáo de

Tránsito), o sistema dêverá obrigatoriamente solicitar um motivo para a operaçáo

e não permitir que seja efetivado o cancelamento enquanto não for apontado o

motivo;

Permitir que os AIT (Auto de lnfraçáo de Trânsito) possam ser substituidos e

obrigatoriamente deverá solicitar um molivo para a operaçáo e náo permitir que

seja efetivado a substituição enquanto não for apontado o motivo. O AIT (Auto de

lnfração de Trânsito) substítuído deverá indicar o número de seu substituto e o

substituto deverá indicar o número do substituído para controle;

Ao íinal do preenchimento do AIT (Auto de lnfraÉo de Trânsito) o sistema deverá

solicitar se o usuário desela rêgistraÍ oúra imagem e vinculaÍ esta imagem ao

número do AIT (Aulo de lnfraçáo de Trânsito);

Ao final do preenchimento do AIT (Auto de lnfraçáo de Trânsito) o sistema deverá

solicitar a senha do operador como garantia de que um operador não está

efetuando o preenchimento em nome de outro;

No momento da validação do usuário e senha, o sistema deverá bloquear o

acesso de dois usuários aO mesmo momento em equipamentos diÍerentes;

Ao Íinal da impressão do AlÍ (Auto de lnÍraÉo de Trânsito) o sistema deverá

aÍmazenat a informaçâo de que a via íoi impressa para futuras consultas e

controle:

As configurações de impressáo deverão estar contidas em erquivo de

configuração na retaguarda da aplicação, permitindo que seja feita qualquer

alteraçáo em seu leiaute sem a nêcessidade de alteração no código fonte do

u
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sistema:

O sistema deverá ter o acesso ao sistema operacional do equipamento bloqueado

por senhal

Toda placa iníormada, deverá ser consultada on-line junto aos servidores do

sistema pâra verificar se tem o tíquete ativado por qualquer dos processos usados

para aquisição de tempo de estacionamento: SITE, SMS, APLICATIVO, PDV'S ou

PDA'S. Caso seja constatado que o usuário efetuou o pagâmento por qualqueÍ

destas formas, o sistema deverá avisar o operador da ativaçáo do tíquete.

28. DAS FUNCIONALIDAOES BÁSICAS E FORMA DE UTILIZAÇÃO DAS ESTAÇOES DE
ESTACIONAMENTO INTELIGENTE PARA BICICLETAS:

28.1- As estações e o sistema deverão ser instalados e assegurar espaço para

estacionamento de bicicletâs de propriedade dos respectivos usuários.

28.2. A CONCESSIONÁR|A deverá oferecer aplicativo que permita ao usuário localizar as

estaçóes de estacionamento para bicicletas.

2A.3. O aplicativo deverá seÍ próprio para o sistema ou integrado com o aplicativo para

utilização do estacaonamento rotativo.

No aplicativo, deveÍá ser possivel verificar a quantidade de estaçôes disponivers e

posições nâo ocupadas;

Quando chegar na estação, o usuário poderá escolher uma vaga não ocupada e

desbloqueada ou a critério da CONCESSIONÁR|A deverá desbloquear o

dispositivo de segurânça e colocar sua bicicleta na vaga não ocupada;

Para desbloqueio do dispositivo de segurança, o usuário poderá escolher entre

realizar uma chamada telefônica, utilizar o aplicativo ou através do Cartão RFID

ou NFCI

Estacionar a bicicleta, posicionando o dispositivo de travamento e segurança que

deve cobrir pelo menos a roda dianteira e o quadro da bicicleta;

Quando retornar, devetá realizeÍ o desbloquêio através de chamada telefônica,

utilizar o aplicativo ou através do mesmo Cartão RFID ou NFC utilizado no

momento do estacionamento.

O sistema deverá gerar recibo eletrônico da utilizaÇâo apresentando o tempo de

utilização, valor cobrado ou se é assinante do serviço.

A CONCESSIONÁRlA deverá inÍormar os usuários os procedimentos de utilização

do sistema e as formas de solução de problemas tais como falta de energiâ, falta

il
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de créditos. travamento da estação, falta de comunicaçáo por falha na rede de

telefoniâ entre outros que possam ocorrer.

28-4- Sistema para desbloqueio e utilização das estações de estacionamento parâ

bicicletas:

28.4.1.Este sistema devêrá ser utilizado por usuáflos previamente cadastÍados para a

ativaçáo do serviço

28.5. Deverão possuir as seguintes características e Íuncionalidâdes

28.5. 1. Utilização e desbloqueio através de aplicativo (APP) disponibilizados gratuitamente

nas lojas virtuais, sendo no minimo para sistemas operacionais - ios, android. Os

âplicativos deverão ter no mínimo as Íuncionalidades:

ldentiÍicação do usuário, sendo solicitado o CPF e a senha para entrada ao

menu principal da aplicação;

Validação do usuário e senha com as informaçôes íornecidas no cadastro

feito pelo usuário;

Solicitar ao usuário durante a instalação do aplicativo ou durante o uso,

sua autorizaÇão para acesso as coordênadas fornecidas pelo GPS do

equipamento, podendo desta forma, localizar sua posição dentro do

município;

Ao Íinal da utilizaçâo, deve possuir a opção de desbloqueio para retirada

da bicicleta e deverá gerar recibo apresenlândo o tempo utilizado, horário

de início e fim, valor cobrado e se a utilização Íoi paga através de

assinatura ou utilização avulsa;

Opçáo de compra de crédito antecipado;

Opçáo para consultar o seu extrato, contendo toda a movimentaÉo

íinanceira gerada pelo uso do sistema. Todas as transaçôes deverão estar

disponíveis para consulta até 30 dias anteriores à data atual;

Opção para consulta em mapâ georreferenciado aonde estão localizadas

as estaçôes:

Opção de emergência para relatar problemas e solicitar ajuda para

desbloqueio

J.t
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28.5.3. UtilizaÇáo e desbloqueio através de lagação de envio de SMS.

A CONCESSIONÁRlA deverá disponibilizar número (Short Number) com

no máximo 5 dígitos para envio de SMS para desbloqueio do dispositivo de

segurança e utilização da vaga na estaÉo de eslacionamento de

bicicletas:

O servidor responsável pelo recebimento do SMS deverá validar se o

número de telefone que enviou o SMS é cadastrado ao sistema;

Caso o texto enviado via SMS seja válido, o servidor deverá enviar

mensagem para o número que iniciou a ativaçâo de desbloqueio do

dispositivo de segurança inÍormando que a transação foi aceita e realizar

desbloqueio do dispositivo de segurança e utilizaçáo da vaga na estaçáo

de estaclonamento de bicicletas

Caso ocorra qualquer problema com o texto enviado pelo usuário, o

sistema deverá enviar mensagem para o número que iniciou a ativação do

estacionamento informando qual o problema encontradol

il

28.6. Valores pela prestação do serviço q

/za\
(su )
\CPIA,/\:/

28.5.2. Utilizaçáo e desbloqueio através de ligaçáo para URA - unidade de resposta audível

- inteiramente automatizada.

, A CONCESSIONARIA deverá disponibilizar um número de telefone 0800

ou call center paía receber ligações.

Ao receber a chamada o sistema deverá identificar o número de telefone

do usuário e verificar se este número está cadastrado no sistemâ;

Em seguida a URÂ deverá solicitar de forma compreensivel o número da

estação e vaga onde o usuário deseja estacionar ou desbloquear sua

bicicleta;

- Após a solicitaÉo, a URA deverá informar de forma compreensivel que a

transaçâo Íoi aceita ou não e autorizar o estacionamento ou realizar o

desbloqueio da estaÇáo;

A URA deverá dispor de opção para atendimento de dúvidas e direcionar a

ligação para a central de atendimento ao cliente,
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28.6.1 . Gratuito até 30 (trinta) minutos e cobrança avulsa a partir de 31 (trinta e um) minutos

equivalente a no máximo o valor cobrado para motocicletas ou metade do valor

cobrado pelo estacionamento de carros na Área Cenlral.

28.6.2. Assinatura mensal a critério da CONCESSIONÁRlA no valor de até '10 (dez) vezês o

valor da tariÍa de 1 (uma) hora para carros:

28 7 1.As estaçôes deverão ter no minimo 5 (cinco) e no máximo 20 (vinte) vagas em cada

local dependendo da demanda necessária

28.7 2.Setá considerado. para elaboração da proposta, a quantidâde de 100 (cem) vagas

para estacionamento de bicicletas em locais públicos, sendo que as estações deverão

teÍ no minimo 5 (cinco) e no máximo 20 (vinte) vagas em cada local, dependendo da

demanda necessária, podendo a criténo da CONCESSIONÁRlA e mediante

autorização da CONCEDENTE a instalaçáo de novas vagas.

28.7.3.A CONCESSIONARIA deverá apresentâr projeto de loçalizaçào que deverá ser

analsado e aprovado pela CONCEDENTE em até 30 dias antes do inicio das

operaçóes.

28.7 4.A CONCESSIONÁRlA deverá realizar a divulgação da utilização do sistemâ atÍavés

de folhetos e pessoal que explicará como será o funcionamento das estaçôes.

28.7 5. O horário de funcionamento das estações deverá ser no mínimo durante o periodo

do estacionamento rotâtivo controlado - sec., podendo ter seu horário extendido a

criterio da coNcESSloNÁRlA.

29. DAS FUNCIONALIDADES BÁSICAS OA APLICAÇÃO INTEGRADA PARA A GESTÂO OA
MOBILIDADE URBANA E GERENCIAMENTO DA ÁREA TARIFADA

29.1. Sistemas de tecnologia para gestão de vendas e controle, além de treinamentos

necessários para a implementação, íscalização e controle do Estacionamento Rotativo:

292. Os equipamentos e softwares que compôem o sistema oÍertado pela

CONCESSIONÁR|A deverão possibilitar a venda e rêgistro de tempo de ocupação de

espaços públicos, o controle e fiscalização do uso e ocupação, e o controle de arrecadaçáo

e repasse dos valores recebidos.

!
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28.7. Parâmetros para inslalaçáo e disposição das vagas:
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29.3 O software deverá interligar o sistema como um todo, tais como: administração e

gerenciamento do sistema (interno e êÍerno), íscalizaçáo pelo Agente de Trânsito, todas

as formâs de venda, pagamento e recebimento de tiquetê elêtrônico, ê seu funcionamento

deverá se dar conforme descrito abaixo

29.4. O Sistema e Dados devem ser hospedados e serem executados em uma rede de

computadores que execute a aplicaçáo e armazene os dados de Íorma que o computador

do usuário dependa somente do srstema opeíacional, navegador e acesso à rede,

funcionando como um terminal que acesse o sistema hospedado, garantindo

acessibilidade, gaÍantia de desempenho, redundância de haídware e alta disponibilidade.

29.5. A CONCESSIONARIA deverá disponibilizar sistema integrado e on-line à

CONCEDENTE, paÍa fins de consulta a todas as informaçóes geradas pelos diversos

meios de pâgamento, inclusive disponibilizando-as para auditoria do município onde e

quando for solicitada;

296 O sistema deverá. aindâ, conter todos os cadastros necessários para a perÍeila

utilizaçáo de todos os itens que o compõem, tais como, mas não se limitando a: Cadastro

de tariías, Cadastro de setores, Cadastro de ruas, Cadastro de equipamentos e quaisquer

outros que forem necessários;

29.7. Deverá possuir chave de hardware para acesso, garantindo que apenas usuário e

computadores autorizados consigam Íazer uso do sistema;

29.8 Deverá utilizar o concefio de desenvolvimento Stand Alone, sem utilização de

navegadores de internet para acesso, garantindo a segurança em sua utilização e caso

ocorra qualquer problema nas transaçôes on-line, consjga atmazenat pata posterior envio

aos servidores da aplicação,

29.9 Para as compras de créditos utilizados de hora de estacionamento as informaçôes

minimas a serem disponibilizadas deverâo contemplar:

- Valores de créditos gerados com os meios de pagamento;

Para os valores de créditos gerados com o sítio da internet deverá ser

possivel saber qual a forma de pagamento utilizadâ e qual o usuário

que efetuou a compra

Valores de utilização de tempo de estacionamento contendo a data e

hora da aquisição do tempo de estacionamento, a forma de aquisrçào

do tempo (Sitío internet responsivo, URÁ, aplicativo môvel e SMS),

Il
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Deverá gerar Extratos de utilização por usuário do sítio da intemet

(site);

Deverá exibir em mapa gêoneferenciado os pontos de venda fixo.

Para cada item apresentando, sempre que o item for clicado, dêverá

exibir no minimo as inÍormações de total de tíquetes emitidos do

corrente dia.

31. DAS ESPECTFICAÇOES TÉCNICAS dE HARDWARE

31.,1, DO SERViDOR PARAARMAZENAIVIENTO DE DADOS

31.1.1 A hospedâgem do sistema será de responsabilidade da CONCESSIONÁR|A (às

suas expensas ou via contrâtaÉo de terceiros), deverá ser realizada em serviço de

nuvem com painel de monitoramento do estado dos servidores para a CONCEDENTE.

31.1.2.Os aplicativos deverão êstar instalados no mínimo em dois servidores em

redundâncra, separados em no minimo dois datâs centers separados fisicamente.

31.í 3.4 disponibilidade dos servidores deve ser de no mínimo 99,97o/o, e deverá dar

suporte à expansão ou reduçáo automâticãmente do número de servidores para

suportar o tráíego de usuários simultâneos com balanceamento de carga.

31.1.4.Todos os dados gerados durante o contrato são da CONCEDENTE, Íicando vedado

o uso pela CONCESSIONÁR|A salvo âutorização expressa, e deverão estar

disponíveis para a CONCEDENTE a qualquer tempo inclusive após o término do

côntreto

31.1.5 O bânco de dados deverá estar instalado em um servidor separado com redundância

com replicáçáo física síncÍona, sendo que a redundância deverá estaÍ em outro data

center separado Íisicamente.

q

30. DA IMPLANTAÇÀO DA SOLUÇÃO

30.1. A Concessionaria deverá disponibilizar a SoluÇão e Comunicação em sua sede

operacional, com computadores devidamente equipados com seus periféricos, e com

capacidade suficiente para instalaçáo e operação do software de gestão, permitindo a

visualização em tempo real das operaçóes e status de ocupaÇáo das vagas e seus indices

pelo órgão responsável da AdministraÇão l\runicipal.

I
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3'1.1.6.0 servidor de banco de dados deverá ter backups automatizados, e disponibilidade

de 99,97olo.

31 1 7 Os seNidores de comunicação deverão possuir Íirewall, sendo que o banco de

dados só poderá Íeceber requisições de acesso pelos servidores de aplicação,

bloqueando qualquer tipo de acesso externo, exceto para manutençóes ê atualizaçôes

programadas, sendo que o firewall deverá permitir requisições apênas do endereço lP

dA CONCESSIONÁRIA

31 '1 I Todos os custos, assim como toda a manutenção dos servidores de aplicação e

banco de dados serão de responsabrlrdade da CONCESSIONÁRlA

31

31

2.

3.

2.1

DOS APARELHOS PO.S _ POSTO DE VENDA

Os aparelhos deverão atender às seguantes especiíicações minimas:

Processador 400MHZ, IRM -í 1-32- BIT-RISC

Memória 192 MB (128M8- FLASC, 64 MB SDRAM)

Tela com 3.5 polegadas com capacidade touch-screen

lmpressora 30lps, 400 - 405 mm largura do papel

Conectividade HSPA + 3G RADIO, 5GHS WlFl + 2.4 GHZ WFl, Bluetooth

4.0

Lertora de cartóes. cartões recaíregáveis

Portas periféricas USB Simples e ponto de carga

Energia Bateia Lition 3.7\tl245O mAh

Cartão sem contato, suporte a: ISO 14443 A&8, Mifâre Plus, ISO 1809,

certiÍicaçáo EMVCo L1 e NFC/sem contato

Dimensóes do terminal, 167 mm C X 78 mm L X 55 mm, A

Oimensôes da base - 143 mm C X 86 mm L X 43 mm A.

DOS EOUIPAMENTOS i'ÓVEIS (PDA) - SMARTPHONES

Os equipamentos deverâo atender às seguintes especiíicações mínimas:

Srstema OpeÍacional Android 5.0 ou superior:

u
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4.

3'l 4.1

Processador minimo 1.2 GHz quad-core; Memória (RAM) mínima 1GB;

Memória (ROM) minima 16GBi

Peso máximo 200 g sem o carregador;

Tela no minimo 5,2" com resoluçáo minima de 540x960;

Capacidade da Bateíia mínima 2390 mAh;

Revestimento repelente a água;

Bandas: 4G: GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+, 4G LTE;

Câmera Traseira com resoluÉo mínima de 8 MP;

Câmera Frontal:VGA;

CaÍtáo SIM: Micro-SlM, DuaLSlM;

Conectividade: Micro USB; Tecnologia Bluetooth 4.0 ou superior;

Wi-Fi: 802.11 b/g/n;

Servaços de Localização: GPS, AGPS.

Pacote de dados operadora 4G ou superior com pacote de download

mínimo dê 1 GB; pacote de uploed minimo de 1 GB; ligação ilimiteda entre

os números contratados.

DAS IMPRESSORAS TÉRMICAS PORTÁTEIS

As impressoras deverão atender às seguintes especificaçôes mínimas:

lmpressora portátil,

Método de lmpressão: térmico;

Largura de impressão: 47 mm a 49 mm;

Velocidade minima de impressão: 50 mm/seg;

Resoluçâo mínima da impressáo: 203 x 203 dpi;

Padróes de código de barrasi EAN13, EAN 8, UPC-A, Codebar, Code3g,

Code 128, PDF 4'17, OR Code:

Bateria: Bateria de Li-lon recârregável 7.4vll 1150mAh / AC: 100-240 V,

3
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50/60 Hz:

- DC: DCgV:

Papelr Bobinas de papel térmico de 54 - 58 mm de largura por no mínimo

26 m de comprimento;

Comunicâçáo: Bluelooth, USB 2.0;

Sistemas operacionais compatível: Android:

Peso máximo 350 g;

- Capacidade de impressão de dados alfanumérico e gráíca.

31 5 DOS CARTOES RECARREGÁVEIS _ SMART CARD

31.5.1.Os caíóes recarregáveis deverão atender às seguintes especificações minrmas.

Cartôes tipo MiÍare Plus - 2k, sem contato, com criptografia de segurança AES 128

para diÍicultar a clonagem e fraudes, com garantia que a operaÉo de escrita seja

mantida mesmo que haja oscilaçâo do campo magnético (mau posicionamento do

cartão no leitor) durante a operaÉo.

3'1.5.2.O cartão também deverá permitir a veriflcaÉo da oÍiginalidade do chip, de forma a

garantir a qualidade do fornecimento.

31.6. DAS ESTAÇÕES DE ESTACIONAMENTO INTELIGENÍES PARA BICICLETAS

31.6.1.Serão admitidas as seguintes configuraçóes das estaçôes de estacionamento das

bicicletas.

- Cada estação poderá ter no máximo 7,20m X 1,60m na configurâçáo alinhadâ, uma

bicicleta ao lado da outra, 5,50m X 1,90m na configuração zig zag e 3,50m X 2,90m

quando dispostas de forma dupla, conforme figura acima.

A distância entre as vagas deverá ser dê 800mm, exceto para a conflguraçáo zig zag que

poderá ser de 600mm.

A instalação da estaÉo deverá ser através de sapatâ de concreto. devidamente atenada,

de Íorma a proteger contra descargas elétricas atmosféricas, sobre a qual será instalada-

Alimentação de energia: 220 V / 1 10 V CA ou 24V CC, 4,2 Amp,

- Fonte através de painel solar (célule fotovoltaica) ou alimentação da rêde de energja, sendo

de responsabilidade da CONCESSTONÁRIA a contratação e disponibilização do serviço;

- RFID 13,56 MHZ; ISO 14443;

rl,4
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Material do dispositivo de segurança: Aço galvanizado 2,5 mm S235-JR, Íinalizado de

acordo com EC (RoHS);

Resistência a intempéries;

Vida útil minima de I a 10 anos;
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31-7. DO HARDWARE PARA CENTRAL DE OPERAÇOES DA CONCEDENTE

31 71.4 CONCESSIONÁR|A deverá Íornecer como parte da solução um conjunto de PC

com um dos seguintes sistemas operacionais: Windows XP Wandows 7, Windows 8,

Windows 10, 32 ou ô4 bits, garantindo compatibilidade com novas versóes do sistema

operacional, com a seguinte especificaçáo mínima: computador com processador duo

core duo 1.6ghz (ou similaÍ), memória RÁM de 8 GB e HD de 500 GB com monitor de

pelo menos 40 polegadas.

32. DA TARIFA, HoRÁRto DE FUNctoNAMENTo E TEMpo DE pERMANÊNctÂ A sEREM
coNStDERADos pELos stsrEirAS DE tNFoRitAçÃo

32,1. TARIFAS E TEi,llPO DE UÍILIZAÇÃO

a) A tanfa será aplicâda considerando perÍodos mínimos de 60 (sessenta) minutos, podendo

esses períodos serem acumulados concomitantemente até o máximo período de

permanência estipulado para cada área, conforme os valores abaixo estabelecidos:

tl
d
\q

n



*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRÉTARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SETRAN)
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

b) Parâ Vêiculos de passeio e comerciais leves (até 4.000 Kg ou até 2 eixos), considerar:

Período de t hora: R$ 2,00 (dois reais) por periodo conÍorme placa de sinalizaÉo

vertical afixada no local:

Período de 1 + t horas: R$ 2,00 (dois rêais) + R$ 2,00 (dois reais) por período

conforme placa de sinalizaÇão vertical afixada no local;

Periodo de 2 horas: R$ 4,00 (quatro reais) por período conforme placa de

sinalização vertlcai afixada no local.

Período de t hora: RS 1,00 (Um real) por período conforme placa de sinalizaçáo

verticâl aÍixada no local:

Período de 1 + t horas: R$ 1,00 (um real) + R$ 1,00 (um real) por período conforme

placa de sinalização vertical afaxada no local;

Período de 2 horas: R$ 2,00 (dois íeais) por periodo conforme placa de sinalização

vertical afixada no locali

d) Pela vagâ destinâda a veículos automotores ocupada por caçamba estacionáriâ coletora de

entulho, que necessitará de autorização especial, deverá ser pago a tarifa de R$ 10,00 (dez

reais) por dia de ocupação de segunda a sexta-feira e R$ 5,00 (cinco reais) nos sábados.

Os domingos e feriados ficam isentos de pagamento.

32,2, HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

32.2.1.O Sistema Estacionamento rotativo pago Íuncionará de segunda a seías feiras das

08 às 18 horas e aos sábados das 08 às 13 horasi

32.2 3 As alterâÉes de horários deveÍâo ser comunicadas a CONCESSIONÀR|A com

mínimo de 15 dias de antecedência, dando assim condições operacionais de

mudanças, salvo em condições de excepcionalidades.

32.2.2 Podeáo ser instituídas áreas de estacionamento com horários diÍerenciados de

acoÍdo com as características de uso das vias, Tais horários poderão ser alterados de

acordo com a determinação da CONCEDENTE mediante identiÍicaçao Oe Il
necessidade, como tamtÉm para realização de operaçôes especiais e datas festtvas, f I

\
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c) Para motocicletas, ciclomotores ou motonetas de qualquer cilindrada, considerar:
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33. DA FtSCAL|ZAçAO

33.1. Caberá à CONCEDENTE exercêr exclusivamente a fiscalização da utilização do

sistema, Íazendo cumprir a regulamentação existente através de seus instrumentos legais,

que preceituam a legislação vigente.

33.2. A CONCEDENTE deverá ter a possibilidade de conÍerir e auditar o sistema

implantado, acessando em tempo real os registros das transaçôes operacronais e a

exploração dos serviços

34. DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PUBLICO

34.1. A CONCESSIONÁR|A deverá manter uma central para atendimento ao público, que

deverá dispor de inÍraestrutura adequada, contando com linha teleÍônica, de acesso

gratuito para alamitadas chamadas simultâneas originadas no municipio, para utilização do

usuário e Íuncionar como supoÍte, pelo menos durante o horário de operação do

Estacionamento Regulamentado. Neste local deverão ser prestados os seguintes serviços:

lnÍormaçoes gerais sobre localização, orientaçâo e uso do Estacionamenlo

Regulamentado;

Recebimento e atendimento de sugestôes, reclamaÇôes e consultas feitas pelos

usuários e público em geral:

Demais atividades decorrentes da prestação do serviço.

\âCAS FASE l (fr ) TO',tÂt.
l.sl5

L575I 575

,1.5r)0

Vâgas para Carros

Vagas para Motocicletas

Tr)tal

rl
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35. DA QUANTIDADE DE VAGAS

2.952
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36. pREVTSÃO OE ARRECAOAÇÃO E EST|ÍúATTVA DO VALOR DO CONTRATO

36.1. A Estimativa de AÍrecadação, considerando, como base do período de

segunda-feira a sábado, pode ser calculado da seguinte forma:

I\iIEMORIAL DE CÁLCULO:

vrc = vra x (periodo total do contrato em anos)

vra=vrmx12

vrm={{22xhds) + (4 x hfs)} x vrt x txo x nrv

Horário de Funcionamento;

Das 08h00min às 18h00min (segunda à seÍa)

Das 08h00min às 13h00min (sábado)

Onde:

hds = Horas dia de semana

hÍs = Horas Íim de semana

txo= Taxa de Ocupação

vrt= Valor do e-Ticket por hora

nrv = Número de vagas

vrm = Valor arrecadado por mês

vra = Valor arrecadado por ano

vrc = Valor arrecadado no contrato

36,1,1,ARRECADAÇÃO COM ESTACIONAMENTO DE VEíCULOS

Vrc=R$6739.200,00x10
Vrc = R$ 67.392.000.00

Vra =R$ 561.600.00 x 12
Vra =R$ 6.739.200.00

v.m = ((22 x 10) + (4 x 5ll x 2,OO x 4oo/o x2925
Vrm = R$ 561.600,00 ü

q

k
w
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= R$ 1.814 400,00 x 10

= R$ 18.144.000,00

Vra =R$ 151 200,00 x '12

Vrâ =RS 1 814 400 00

Vrm = {(22 x 10) + (4 x 5)}x'1,00 x40% x 1575
Vrm = R$ 151.200,00

362 ESTIIIIATIVA DE VALOR DO CONTRATO (ARRECADAÇÃO TOIAL)

36 2.1 Previsão de Faturamento lvlensal: R$ 7'12.800,00

36 2.2. Previsáo de Faturamento Anual: R$ 8.553.600,00

36 2 3. Previsão de Faturamento Total ( 10 anos): R$ 85.536.000,00

36 3 Os valores arrecadados pela utilização das estaçóes de estacionâmento

de bicicletas contabilizados como receita acessória e que deverá compór a

base de cálculo de repasse mensal para o municipio, não serão contabilizados

na previsão de arrecadação, cujo memorial de cálculo encontra-se na cláusula

anterior.

37. DA VISÍORIA TÉCNICA
37.1 Considerando a complexidade do objeto, que impôe a necessidade da

rcalizaçáo de vistoria técnica para conhecimento das condiçôes locais para o

cumprimento das obrigaçôes objeto da licitação, âs empresas interessadas

deverão realizar a vistoria técnica obrigatória seguida de visita nas vias áreas

e logradouros do Município lmperatriz, na área de implantaçâo do sistema de

estacionamento rotativo eletrônico pago, objeto da presente licitação, com

agendamento devidamente formalizado em data â ser definida no edital e com

uma antecedência de até 24 (vante e quatro) horas ao último dia de inscnçáo,

das 08h00 as 14h00 no órgáo responsável do i,Iunicípio de

lmperatriz,(SETRAN), localizada na Avenida Pedro Neiva de Santana,

2021,Vila Redenção ll - lmpeÍatriz- MA, Tel.: 99 3523-8853 Contatar com o Sr.

Tuytuyguassu Brito Rayol. Nesta ocasião, serão fornecidos mapas e dados

i\
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reíerentes a área de implantação do sistema e o roteiro da prova de conceito

obrigatória.

37-2- Pa.a todos os eÍeitos, considerar-se-á que a licitante tem pleno

conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, não podendo alegar

posteriormente a insuficiência de dados e/ou inÍormaçôes sobre os locais e as

condiçôes pertinentes ao objeto do contrato;

37.3. A visita deverá ser feita pelo representante legal da proponente ou por

pessoa por ela andicada, devidamente credenciada, acompanhadâ pelo

representante do Poder Executivo Municipal;

37.4. O atestado de Vistoria Técnica será fornecido pelo Poder Executivo

Lilunicipal ao responsável legal da SETRAN.

38. DA QUALTFTCAÇÀO TECNTCA

38 1 As comprovaçôes de qualificaçâo técnica das empresas licitantes deverão

ser apresentadas no envelope de Habilitação através dos seguintes

documentos abaixo relacionâdos:

38.1 1 Prova de Registro ou lnscrição da Empresa Licitante na

Entidade Proíissional (CREA ou CAU) competente

38.12 Prova de Registro ou lnscriçáo do(s) Responsável(eis)

Técnico(s) na Entidade Profissional (CREA ou CAU) competente.

38 1.3. Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na

data pÍevista paÍa a entrega da proposta, profissional de nivel superioí,

reconhecido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura), detentor de ATESTADO de CAPACIDADE TECNICA,

devidamente regislrado no CRÉA da região onde os seNiços foram

executados, acompanhado da íespectivâ CERTIDÃO de ACERVO

TECNICO - CAT, expedida por este conselho, relativamente às parcelas

de maior relevância e valor significativo do objeto, nos termos do art. 30,

inc. l, § 10 da Lei no 8.666/93, que comprovem ter o profissional,

executado para entidades de administraçáo pública ou privada, serviços

de desenvolvimento, implantaÉo, coordenaçáo e operação de

estacionamento rotativo eletrônico pago, com no mínimo 900

»
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(novecentas) vagas, equivalente a 20olo do total de vagas que contemplam

o objeto,

38.1.4. Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a

soma de atestados e certidôes de acervos técnicos devidamente

registrados no CREA

38.1.5. A comprovação de vinculo profissional entre a empresa licitante

e o profissional detentor da certidão de acervo técnrco possivelmente

apresentada, pode se dar mediante: - contrato social e/ou alteraçôes

contratuaas em sua respectiva vigênciai - registro na carteira proÍissional

(CTPS), Íicha de empregado ou conkato de trabalho de profissional

autônomo que preencha os requisitos acercá das certidÕes de acervo

técnico e se responsabilize tecnicamenle pela execuÉo dos serviços.

39. DOS ÍESTES DE CONCEITO

39,1. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

39.1.1. A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar será

considerada habilatada e será convoGrda para realizar Prova de Conceito,

no prazo determanado pela comissâo de licitaçáo;

39.1.2. Nâ Prova de Conceito, conduzida pelo CONCEDENTE,

deverão ser demonstradas todas as funcionalidades previstas e exigidas

neste Editali

39.'1.3. Na Prova de Conceito, sob pena de desclassiÍicação, a

empresa convocada deverá demonstrar que as funcaonalidades do

Sistema atende ao exigido no presente Editale Termo de Referência; que

os equipamentos, produtos e serviços que são objeto da contratação, em

especial no que diz respeito à sua qualidade, durabilidade, desempenho e

funcionalidade, são eíetivamente compatíveis com os requisitos e as

especificaçôes contidas no Termo de Referência;

39.1.4. Caso a empresa classiÍicada em primearo lugar não atender a

todas as exigências da Prova de Conceito, a Comissão de Licitaçáo

convocârá a empre§a classificada em segundo lugar para realizar a

mesma prova nas mesmas condições acima descritâs, e em caso de nova
tÍ
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desclassiÍicação seÍá convocada a terceira colocada e assim

sucessivamente.

39 2 AI\4OSTRAS A SEREM ENTREGUES

39 2.1. Um cartáo recanegável, conforme item 24. ESPECIFICAÇÓES

TÉCNICAS, com saldo zero e,á configurado preparado para permitir a

leitura e gravação nos meios de pagamento POSTO DE VENDA FIXO

emtssores de tíquete,

39.2.2. Um conjunto de smartphone e impressora, software para

atendimento ao módulo de fiscalização

39 2.3 O conjunto deverá conter papel para a impressora, linha de

dados de tetefonia móvel ativa e funcional, e qualquer outro que seia

necessário paÍa o perfeito andamento dos testes.

39.2.4. Dois telefones celulares, sendo '1 (um) com sistema operacional

Android (Google) e 1 (um) com sistema operacional iOS (Apple) sendo

que deverá ter instalado em cada um dos teleÍones celulares o software

para atendimento aos módulos Utilizâção de créditos de estacionamento

através de ligaçáo para URA - Unidade de resposta audível - inteiramente

automatizada, Utilizaçáo de créditos de estacionamento através de sítio

na rnternet responsivo para uso em aparelhos celulares, Utilização de

créditos de estacionamento através de aplicativos disponibilizados

gratuitamente nas respectivas lojas virtuais e Utjlizaçâo de créditos de

eslacionamento através de envio de SMS.

39.2.5. Os lelefones deverâo conter linha de telefonia móvel ativa e

funcional e linha de dados de telefonia móvel também ativa e funcional e

qualquer outro que seja necessário para o peíeito andamento dos testes,

39.2.6. Um equipamento POS sendo que deverá ter instalado o

sofhrvare para atendimento ao módulo Emissão de líquetes de

estacionamento drgital - Posto de Venda fixa,

39.2.7. O equipamento POS deverá conter linha de dados de teleÍonia

móvel ativa e funcional, papel para a impressora e qualquer outra que

seja necessário para o perfeito Íuncionamento dos testes;

).i
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39.2 8. Um laptop sendo que deverá estar instalado o soÍtware para

atendimento âo módulo Software de retaguarda para gestão de todas as

formas de pagamento, dos avisos de cobrança de tarifa emitidos, das

regularizaÇôes recebidas e dos autos de infração emitidos e tamtÉm

prepârado para atendimento ao módulo Aquisaçâo de créditos de

estacionamento akavés de sitio na internet e com conexão à intêrnet ativa

e funcional (4G, 3G ADSL ou qualquer outra que prova acesso a rede

mundial de computadores - lnternet.

9. Uma Estação de Estacionamento lnteligente de Bicicleta com

pelo menos uma vaga, podendo ser com alimentaçáo de energia elétrica

através da rede êlétrica ou painel solar.

10. Uma Bicicleta - ETIQUETA BICICLETA

40. PROVA
40.1. IDENTIFICAÇÁO DAS AMOSTRAS

40.í.1. A empresa vencedora deverá destinar as amostras e identificar

cada uma delas com uma etiqueta da seguinle Íorma:

40.1.1.1. 1smartphonee 1 impressora - Etiqueta ^FISCALIZAÇÃO"

40.1.1.2. I telefone celular - Etiqueta "ANDROID"

40.1.1.3. 1 telefonecelular- Etiqueta'APPLE"

40.1.1.4. l POS - Etiqueta POS

40.1.1.5. I laptop - Etiqueta "RETAGUARDA'

40.1.1.6. 1 Terminal de Autoatendimento - Etiqueta 'TERMINAL DE

AUTOATENDIMENTO'

40.1.1.7. 1 cartão recarregável SEM CONTATO - Etiqueta "CARTÁO

RECARREGÁVEL"

40.1.1.8. 1 estação de estacionamento de bicicleta - Etiqueta
,ESTAÇÃO DE BICICLETA

40.'1 .1 .9. 1 Bicicleta - Etiqueta "BICICLETA'

40.1.2. Após marcar os conjuntos como descritos acima os

êquipamentos deverão ser ligados e os testes teráo inicio.

t\
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40.2.1. Todas as provas realizadas deverào atendêr em sua totalidade

o descrito em cada item avaliado

40.2.2. Apenas será possível duas respostas a cada item avaliado,

sendo elas: SIM ou NÃO.

40.2.3. Será considerado desclassiÍlcada a licitante que não atender a

qualquer dos itens solicitados neste teste presencial.

40 3 PROVA PARA CONTROLE DO SALDO DO CARTÃO

40.3,1, PROVA DA SEGURANÇA E CONTROLE DO SALDO DO

CARÍÃO: A CONCEDENTE deverá determinar que seja íeita inicialmenle

a verificaÇão da especificação do cartão e do nível de segurança do

mesmo, após essa veriÍicaçâo e estando conforme o especiíicado neste

edital. deverá proceder uma recarga no cartão inteligente SEM CONTATO

em valor a ser estipulado pelo próprio responsável pelo acompanhamento

dos testes. O meio de recarga inicialdeste caíão será a amostra "POS";

40.3.2. Após a carga inicial com o valor eslipulado pelo responsávelda

CONCEDENTE o licitante deverá tealizat a leitwa deste cartão na

amostra "POS":

40.3.3. Foi possivel realizar a recarga do cartão recarregável SEM

CONTATO no equipamento escolhido pelo responsável da aplicação do

teste?

40.3.4. Foi possível realizar a leitura do saldo do cartão na amostra

"POS" e o saldo apresentado é o mesmo recarregado inicialmente?

40 4. PROVA DE AOUTSTÇÃO DE CREDTTOS DE ESTACTONAiTENTO

ATRÂVÉS DE SíTIO NA INTERNET.

40.4 1 Com o equipamento identiflcado anteriormente com a etiqueta

"REÍAGUARDA" deverão ser feitos os procedimentos abaixo e na ordem

inÍormada:

40.4.2. Observação importante. Todos os itens reÍerenciados para este

teste se referem ao tópico Aquisiçâo de créditos de estacionamento

âtrevés de sítio nâ infernet

40.4.3. O acesso ao sítio da internet foi possível sem problemâS?

,}..,
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40-4.4- Foi possível cadastrar um novo usuário com as anformações

mínimas: CPF, Nome, e-mail, ContÍato de uso dos servrços para aceite do

usuário, número(s) de têleÍone(s) autorizado(s) a utilizar o sistema,

placa(s) do(s) veículo(s) autoÍiza(s) a utilizar o sistema?

40.4.5. O sítio de internet é homologado por empresa certificadora

tendo no mínimo ceÍtificado SSL de 128 bits?

404.6. Após o cadastro, é possível ter acesso a todos os itens

solcitados no item deste tópico de teste?

40 4 7 Ê possivel realizâr a compra de créditos utilizando no minimo

três bandeiras de cartôes de créditos/débitos diferentes?

40.4.8. Para sequência dos testes é preciso cadastrar os dois números

de telefones das amostras "ANDROID', ' APPLE" e cadastrar as placas

AAA-4545, A A- 4646, AAA-4747, AÂA-4848, tu\A-4949, AAA-5050

40.5, PROVA DE REGISTROS DE VEÍCULOS IRREGULARES - AIT (AUTO DE

INFRÁÇÀO DE TRÂNSITO)

40.5.1. Com o equipamento adentiÍicado anteriormente com a etiqueta

'FISCALIZÂÇÃO" deverão ser feitos os procedimentos abaixo e na oÍdem

informado:

40.5.2 Acesso ao sistema anstalado no equipamento. O sistema foi

acessado sem problemas?

40.5.3. O sistema solicitou que sejam informados usuário e senha?

40.5.4. Caso sela informado um usuário e senha não cadastrado no

sistema o acesso náo é permitido?

40.5.5. Preencher AIT (Auto de lnfração dê Trânsito) contendo no

mínimo os campos: Placa do veículo, Marca, lrodelo, Espécie, Tipo e

Municipiot Endereço da emissâo do aviso. número, oposto, defronte,

latitude e longitude registrada no equipamento, infração cometida

conforme lei e decreto municipal, identiíicaçáo do agente que registrou o

aviso, Observaçóes. As tabelas irarca, Modelo, Espécie, Tipo, Municipio,

Endereço, lnÍração deverão ser escolhidos em uma base previamente

Il
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cadastradas no equipamento. Foi possível a seleção destes campos

conforme solicitado?

40.5.6. E possívêl o registro de até 5 Íotos da infração registrada?

40.5.7. E possível consultar o AIT (Auto de lnfração de Trânsito)

emitido anteriormente?

40.5.8. E possivel cancelar o AIT (Auto de lnÍraçáo de Trânsito)

preenchido?

40.5.9. Para o cancelamento do AIT (Âuto de Infração de Trânsito) foi

solicatado um motivo e náo foi possível o cancelamento sem informar o

motavo?

40.5.'10. O AIT (Auto de lnÍração de Trânsito)foi cancelado com o motivo

de cancelamento informado?

40.5.11. E possivel substituir o último AIT (Auto de lnfraÉo de Trânsito)

preenchido altêrando qualquer um dos campos preenchidos

anteriormente?

40.5.12. Foi solicitâdo um motivo para a substituição do AIT (Auto de

lnfração de Trânsito)?

40.5.13. O AlÍ (Auto de lnÍração de Trànsito) foi substituído com o

motivo de substituição informado?

40.6, PROVA DE EMISSÃO DE TÍOUETES DE ESTACIONAMENTO. POSTO

DE VENDA FIXA,

40.6.1. Com o equipamento identiÍicado anteriormente com a etiqueta

"POS' deveráo ser feitos os procedimentos abaixo e na ordem informado:

40.6.2. Para início deste teste será necessário cadastrâr um Posto de

Venda fixo no software retaguarda, com o nome de "POSTO DE VENDA

TESTE' e associaÍ o número de série do equipamento "POS" a este

Posto de Venda cadastrado e habilitar um saldo de R$ 100,00 (Cem reais)

para o Posto de Venda. Este valor a ser alterado conforme interesse do

avaliador

40.6.3. Todos os itens ÍeÍerenciados para este teste se reíerem ao

tópico Emissáo de tíquete de estacionamento - Posto de Venda Fixa
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40.6.4. Acesso ao sistema instalado no equipamento. O sistema Íoi

âcessado sem problemas?

40.6.5. É possivel emitir um tíquete de estacionamento de '1 (uma) hora

para a placa AAA0007 utilizando como forma de pagamento dinheiro êm

esPêcie;

40.6.6. Foi impresso um tíquete dê estacionamento contendo todas as

informações solicitadas:

Número sequencial com I dígitos, lmei ou número de série do equipamento;
Número do Posto de Venda e/ou apelidoi

- Data e hora de validadei
Dia do ano para a validade;
Placa do veiculo:
Número do setor:
Data e hora da emissão.

40.6.7. E possivel emitir um tíquete de estacionamento de 2 (duas)

horas para a placa 4A,A0008 utilizando como Íorma de pagamento cartão

recanegável SEM CONTATO?

40.6.8. Foi impresso um tiquete de estacionamento contendo todas as

inÍormaçóes:

40.6.9. O saldo do Posto de Venda no sistema retaguarda passou a

ser, o saldo inicial menos o valor dos tíquetes emitidos anteriormente?

40.6.10. E possível emitir um tíquete de estacionamento de 'l (uma) hoÍa

para a placa A/tq0009 utilizando como forma de pagamento cartáo de

crédito?

40.6.11. Foi impresso um tiquete de estacionamento contendo todas as

informações solicitadas:

I1

'1 ,

Kq

Número sequencial com 9 dígitos;

- lmei ou número de série do equipamento;
Número do Posto de Venda e/ou apelidoi
Data e hora de validade
Dia do ano para a validade;

- Placa do veiculo;
Número do setor;
Data e hora da emissão;
Número de série do cartáo recarregável SEl, CONTATO;
Saldo anterior do cartão recarregável SEM CONTAÍO;
Saldo atual do cartão recarregável SEM CONTATO.
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Número sequencial com I digitos;
lmei ou número de série do equipamentol
Número do Posto de Venda e/ou apelido;
Data e hora de validade,
Dia do ano paÍa â validade;
Placâ do veículo;
Data e hora da emissão;
lnformaçôes da transaÇão do cartão de crédito

40.6.12. E possívelemitir um tiquete de estacionamento de 1 (uma) hora

para a placa AÀ{0010 utilizando como forma de pagamento cartão de

débito?

40 6.13. Foi impresso um tíquete de estacionamento contendo lodas as

informaçôes solicitadas:

Número sequencial com I dÍgitos;
lmei ou número de sêrie do equipamento
Número do Posto de Venda e/ou apelido,
Dete e hoÍâ dê velidâde:
Dia do ano para a validâde;
Placa do veiculo;
Data e hora dâ emissão:
lnformações da transação do cârtão de débito

40.6.14. E posslvel realizaÍ a recarga de R$ 10,00 no saldo do cadáo

recarregável SEM CONTATO?

40.6.15. Foi impresso comprovante da recarga realizada contendo no

mínimo:

NúmeÍo sequencaale I digitos;
Número serial do cartão inteligente SEM CONTATO;
Data/horai
Número serial ou lmei do equipamento que realizou a recarga;
Saldo antêrior;
Valor da recarga;
Saldo atual.

40.6.16. O saldo final do cartão recarregável SEl, CONTATO e a soma

do saldo anterior mais o valor realizado de recârga no item i deste teste?

40.6.17. Foi possivel realizar a leitura do cartão com o mesmo saldo nas

AMOSKAS FISCALIZAÇÁO E POSTO DE VENDA, POS E TERMINAL DE

AUTOATENDIIVIENTO? N
ü

4
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40.6.18. É possível Êalizat a Íecatga de R$ 10,00 no saldo da conta

virtual?

40.6.19. Foi impresso comprovante da recarga realizada contendo no

mínimo: CPF do proprietário da contâ íecanegada, data/hora, Número

sêrial ou lmei do equipemento que realizou a recârga, saldo anterior, valoí

da recarga e saldo atual?

40-6-20. O saldo final da conta virtualé a soma do saldo anterior mais o

valor realizado de recarga no item m deste teste?

40,7, PROVA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ESTACIONAMENTO

ROTAÍIVO AIRÂVÉS DE LIGAÇÂO PARA URÂ . UNIDADE DE RESPOSTA

AUD|VEL - INTEIRÂMENÍE AUTOMATIZADA,

40 7.1. Foi apresentado número 0800 de telefone para ligação?

40.7.2. Esle número atendeu a chamada de Íorma automática e

identificou que o telefone que originou a chamada é cadastrado ao

sistema?

4A.7.3. A URA solicitou que seja identificado o veículo ao qual se

deseja adquirir horas de estacionamento? Ex. ldentiÍicar o veículo AAA-

4U5.

40-7-4- Após a identiÍicaçáo do veículo foi apresentado menu para

escolha do tempo para estacionamento com no mínimo as opçóes

descritas em decreto municipal?

40.7.5. Após a escolha do tempo de estacionamento a URA

apresentou de forma clara e audivel as informaçôes reÍerentes ao tempo

final de estacionamento?

40.7.6. O saldo utilizado nesta transaçáo foi abatido do valor do saldo

disponÍvel no módulo de gerenciamento do usuário no sítio da internet?

40.7.7. Foi possivel localizar esla Íansaçáo no extrato disponivel no

módulo de gerenciamento do usuário no sitio da internet?

40,8. PROVA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDIÍOS DE ESTACIONAMENTO

ATRAVES OE SÍTIO NA INTERNET RESPONSIVO PARA USO EIU

APARELHOS CELULÂRES UN
,(q
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40.8 1. Os testes deverão ser feitos com as amostras

"ANDROID" e "APPLE" na ordem escolhida pelo avaliador.

2. Foi possivelo acesso ao sitio responsivo na amostra avaliada?

3. E solicitado o CPF e a senha para acesso ao sitio?

4. Após a validaçáo do usuário é solicitado a escolha da placa do

veiculo câdastrada? Devêrá ser informada a placa AÁA-4646 para a

amostra "ANDROID" e a placa AAA- 4747 para a amostra "APPLE"

5. E possivel escolher no mínimo os tempos previstos em decreto

municipal para estacionamenlo?

6. Após a confirmação do tempo o sitio responsivo informa que a

transaÇão foi aceata e o tempo final de estacionamento?

7. O saldo utilizado nesta lransaçâo foi abatido do valor do saldo

disponível no módulo de gerenciamento do usuário no sítio da internet?

8. Foi possivel localizar esta transaçáo no extrato disponivel no

módulo de gerenciamento do usuário no sitio da internet?

40.8

40.8

40.8

40.8

40.8

40.8

40.8

40,9, PROVA UTILIZANDO OS APLICATIVOS DISPONIBILIZADOS

GRATUITAMENTE NAS LOJAS VIRTUAIS APPLE e GOOGLE

40.9.'1. Os testes deveráo ser Íeitos com as amostras

"ANDROID", "APPLE" na ordem escolhida pelo avaliador.

40.9.2.

40.9.3. Foi possivel eÍetuar o download gratuito do aplicativo da

respectiva loja virtual?

40.9.4. Foi possivel acêssar o aplicativo na respectiva amostra?

40.9.5. O aplicativo solicita ao usuário autorização para acessar sua

posiçâo (latitude e longitude)? Deverá ser autorizado o uso para a

amostra.

40.9.6. O aplicativo solicita o CPF e â senha para acesso?

40.9.7. E informado ao usuário o municipio que ele se encontra de

forma automática?

40.9.8. Após o acesso é possível escolher a placa do veiculo que

deseja estacionar? Deverá ser informada a placa AAA-4848 para a

amostra "ANDROID" a placa AAA-4949 para a amostra'APPLE
il§
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40.9.9. É apÍesentado as opçóes de compra de horas de

estacionamento de no mínimo nas opçôes previstas em decreto

municipal?

40.9.10. Após a compra é informado de Íormâ clâra ao usuário o

sucesso da transação e o tempo flnal de término do estacionamento?

40.9.11. O saldo utilizado nesta transaçáo for abatido do valor do saldo

disponivel no módulo de gerenciamento do usuário no sítio da intêrnet?

40.9-12- Foi possivel localizar esta transação no extrato disponível no

módulo de gerenciamento do usuário no sítio da internet?

40.,10, PROVA ESTACIONAMENTO ATRAVES DE ENVIO DE SIilS

40.10.1. Foi apresentado número (short number) com no máximo 5

(cinco) digitos?

40.10.2. Foi possivel envio de SMS para o número com as informaçóes

da placa AAA-5050 e do tempo que deseja estacionar, sendo estes

tempos no minimo nas opçóes previstas em decreto municipal?

40.10.3. Foi recebido SMS informando que a transação foi aceita e qual

o horário de término do estacionamento?

40.10.4. O saldo utilizado nesta transação foi abatido do valor do saldo

disponível no módulo de gerenciamento do usuário no sítio da internet?

40.10.5 Foi possivel localizar esta transação no extrato disponível no

módulo de gerenciamento do usuário no sítio da internet?

40.10.6. Caso seja enviada informação pare ativaçâo do estacionamento

com dados errados, por exemplo, placa náo cadasÍada no sistema, é

recebido Slrs relatando que a transação não foi aceita e qual o motivo?

40,11, PROVA DE RETORNO DAS INFORMAÇÔES DAS PLACAS

ESTACIONADAS

40.11.1. Utilizândo a amostra "ORIENTADOR DO ESTACIONAMENTO

ROTATIVO é possivel consultar a situação das placas AAA-000'1, AAA-

0002, AAA-0003, AAA-0004, AÂA-0005, AAA-0006, r'utuq-0007, AAA-

0008, AAA-0009, AAÂ-0010, AAA-4545, AÂ.A-4646, AAA4747, AAA-

4848, 4,tu{-4949, lvtu\-5050?

x/-$'rl
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40,12, PROVA DO SISTEMA RETAGUARDA

40.12.1 Os testes devêráo ser fêitos ulilizando a amostra
.RETAGUARDA'

40-12.2. Ê possivel acessar o sistema de retaguarda?

40.12.3. E solicitado usuário e senha para acesso ao sistema

retaguarda?

40.12.4. E possível consultar na retaguarda todas as inÍormaçôes

preenchidas em todos os itens dos testes feitos até o momento?

40.12.5. É possivel consultar êm mapa geoneferenciado a posiçáo das

amostras "FlscALlzAÇÃo E Posro DE vENDA MÓVEL',

40.12.6. E possivel visualizar no mapa a amostra "POS"?" q

,l

*w

40.11-2- A amostrâ retornou as iníormaçóes referentes a cada placa

pesquisada exibindo o início do estacionamento, o Íinal do

estacionamento e qual a íorma utilizada para ativação das horas de

estacionamento?

40-11.3. Para auxílio ao avaliador:

PLqCA AAA-000'1 -Posto de Venda móvel Dinheiro
PL]ACA AAA-ooo2-Posto de Venda móvel - Cartão recarregável
PLACA AAA-0003 - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - Dinheiro

- PLqCA AAA-0004 - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO Cartão
recanegável
PLACA AAA-0005 - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - Cartão
de crédito

- PLACA AAA-0006 - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - Cartáo
dê débito

- PLqCA AAA-0007 -Posto de Venda Íixo -Dinheiro

- PLqCA AAA-0008 -Posto de Venda fixo - Cartão recarÍegável
PLACA AAA-0009 -Posto de Venda íixo - Cartâo de credito
PLACA AAA-0010 - Posto de Venda fixo - Cartão de débito

- PLACA AAA-4545 - URrq

PLqCA AAA.4646-3 ITE
PLACAAÂA-4747.SITE
PLACA AAA{848-APP ANDROID

- PIJACA AAA4949-APP IOS
PLACA AAA-5O5O.SMS



*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRÊÍARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SETRAN)
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

40.12.7. É possivel visualizar todas as transaçóes Íeitas anterioÍmente

em todos os Íormatos de venda, recargas e os aviso/auto de infraçôes

emitidos com suas respectivas Íotos?

40.13, PROVA DE UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS

ATRAVÉS DE LIGAÇÃO PARA URA - UNIDADE DE RESPOSTA AUDJVEL,

40.131 Com o êquipamento identiÍicado anteriormente com a eliqueta

"ESTAÇÁO OE BICICLETA', E "BICICLETA', deverão ser íeitos os

procedimentos abaixo ê na ordem informado:

40.13.2. Observação importante: Todos os itens referenciados para este

teste se referem ao tópico Módulo PROVA DO SISTEMA DE

ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE PARA BICICLETAS,

40.13.3. Foi apresentado número 0800 de telefone para ligaçâo?

40.13.4. Este número atendeu a châmada de forma automática e

idêntiíicou que o teleÍone que originou a chamada é cadastrado ao

sistema?

4013.5. A URÂ solicitou que seja informada o número estaçáo e o
número da vaga que o usuário deseja utilizar?

40 13.6. Após a identificação do usuário, foi solicitada a confirmação

parâ desbloqueio da vaga escolhida na estaçáo de estacaonamento para

bicicleta?

40.13.7. Após a confirmaçáo, foi realizado o desbloqueio do dispositivo

de segurança e travamento?

40.'13.8 Após o destravamento do dispositivo de segurança, Íoi possível

estacionar a bicicletâ e realizar o travamento com dispositivo de

segurança bloqueando a roda e o quadro da bicicleta?

40.13 L Foi possível localizar esta transaÇão no extrato disponivel no

módulo de gerenciamento do usuário no sítio da internet?

40.,14 PROVA DE UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS

ATRAVÉS APLICATIVO PARA APARELHOS DE TELEFONE CELULAR

DISPONIBILIZADOS GRATUITAIVENTE NAS LOJAS VIRTUAIS APPLE C

GOOGLE

I
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40.14.1. Os testes deverâo ser feitos com as amoshas "ESTAÇÃO

BICICLETA" E 'BICICLETA' deverão ser feitos os procedimentos abaixo e

na ordem informado:

40.14.2. Foi possivel efetuar o download gratuito do aplicatavo da

respectiva loja virtual?

40.14 3 Foi possivel acessar o aplicativo?

40.14.4. O aplicativo solicita ao usuário autorização para acessar sua

posição (latitude e longitude)? Deverá ser autorizado o uso para a

amo§tra.

40.14.5. O aplicativo solicita o CPF e a senha para acesso?

40.14.6. É inÍormado ao usuário o municipio que ele se encontra de

forma automática?

40.14.7. Após o acesso é possivel localzar, escolher a estaçáo e vaga

que deseja estaciona. a bicicleta?

40.'14.8. E apresentado a opção de desbloqueio do dispositavo de

travamento através de créditos pré-pagos ou assinatura mensal?

40.14.9. Após a confirmaçâo, foi realizado o desbloqueio do dispositivo

de segurança e travamento?

40.14.10. Após o destravamento do dispositivo de segurança, foi possÍvel

estacionar a bicicleta e realizar o trâvâmento com dispositivo de

segurança bloqueando a roda e o quadro da bicicleta?

40.14.11. Foi possível localizar esta t.ansação no eÍrato disponível no

módulo de gerencramento do usuário no sítio da internet?

40.15, PROVA ESTACIONAIUENTO ATRÂVES DE ENVIO DE SMS

40 15.1. Foa apresentado número (short number) com no máximo 5

(cinco)dígitos?

40.15.2. Foi possivel envio de Sl\rS para o número com as informaçôes

da estação e vaga escolhida que deseja estacionar?

40 15 3. Foi recebido SMS informando que a transação foi aceita e

realizado o desbloqueio do dispositivo de travamento?

40.15.4. Após a confirmação, foi realizado o desbloqueio do dispositivo

de segurança e travamento?

,tl
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40.15.5. Após o destravamento do dispositivo de segurança, foi possível

estacionaí â bicicleta e realizar o travamento com dispositivo de

segurança bloqueando a roda e o quadro da bicicleta?

40.'15.6. Foi possivel localizar esta transação no extrato disponível no

módulo de gerenciamento do usuário no sitio da internet?

40.16. PROVA DE ESTACIONAMENTO AVULSO ATRAVÉS DE CARTÁO DE

CRÉDITO OU CARTÃO INTELIGENTE CARTÃO RFID _ NFC

40.16.1. É apresentado a opção de desbloqueio do dispositivo de

travamento através de créditos pré-pagos inseridos no cartão inteligente,

cartão de crédito e telefone celular (NFC) ou assinatura mensal?

40.16.2. Foi po8sível realizar o desbloqueio do dispositivo de segurança

e tÍavamento?

40.16.3. Após o destÍavamento do dispositivo de seguranÇa, foi possivel

estacionar a bicicleta e realizar o travamento com dispositivo de

segurança bloqueando a roda e o quadro da bicicleta?

40.16.4. Foi possível localizar estâ transaçáo no extrato disponível no

módulo de gerenciamento do usuário no sítio da internet?

40,17. PROVA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE DESBLOQUEIO DO

DISPOSITIVO DE TRÁVAMENTO

40-17 1. Simulando que a conexão com a lnternet Íalhou, foi possível

destravar o dispositivo de seguranÇa através do painel de administração

(helpdesk)via SMS.

40.17.2. Simulando que a conexão com a lnternet falhou, foi possível

destravar o dispositivo de segurança através da utilizaçâo de chave

mecânica específica para esta finalidade.

40.17.3. E possível monitorar notiÍicações do serviço de assastência para

poder se tomar medidas remotamente para reiniciar a estação.

4017 4 O sistema permite detectar se alguém tentar forçar a abertura

da estrutura (remover a tampa) ou cortar a barra de aÇo? Nesses casos,

Íoi acionado o alarme e o sinal de socorro foi enviado para o sistema.

,x
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4í. OBRIGAÇÔES DA CONCÊDENTE
41.1. Fiscelizar a execução dos serviços concedidos, por meios próprios ou

através de outros órgãos conveniados, aplicando as penalidades aos

iníratores que deixarem de efetuar o pagamento das tariÍas ê arrecadando as

multas decorrentes;

4'1.2. Comunicar a Concessionária, com a antecedência necessária, observando

o prazo de 30 (trinta) dias úteis, no mínimo, qualquer alteração na concessão,

desde que não altere o equilibrio econômico-financeiro do contratoi

41.3. Cumprir e fazer cumprir as disposiçôes regulamêntares da concessâo, as

cláusulâs contratuais, aplicar as penalidades inerentes e exercer a íiscalizaçáo

de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e legislaÇão

vigente;

41.4. Garantir da eÍicácia do sistema de estacionamento rotativo pago, objeto da

presente concessão, dando pleno apoio a Concessionária na sua atuação,

colocando permanentemente disponíveis, durante o período de funcionamento

do sistema agentes de fiscalização de trânsito, com poder necessário de

autuação, com a finalidade de firmar os autos de infraçáo dos veículos

estacronados de forma irregular:

41.5. lntervir na Concessão nos casos e condiçôes previstos em legislação

vigente,

41.6. - Extinguir o contrato nos casos previstos em leii

41-7 Zelar pela boa quahdade dos serviços paía com os usuários:

41.8. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação e

conservação do meio ambiente;

41.9. Proporcionar as condições adequadas e necessárias para a execução dos

seNiços contratados, de acordo com os termos do Contrato, adotando e

tomando todas as providências câbiveis;

41.10. Designar um profissronal que flscalizará os serviços executados e o

relacionamento com a concessionária (gestor do contrato);

41 11. Proceder-se a análise e aprovaçáo do projeto implantado e submetido pela

Concessionária, de acordo com o plano de projeto, autorizando em até 2

(dors) dras úteis o rnícro da operaÉo: b.ll
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41.12. Libetat as áreas objeto do Contrato totalmente desembaraçadas

administrativa e Judicialmente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias da data da

âssinâturâ do contrato

41.13. Exigir medadas adicionais na área de abrangência do projeto, como

também poderá suspender os trabalhos temporariamente até que as medidas

de segurança sejam consideradas suÍicientes;

41.14. RealizeJ avalaaÇão do desempenho da concessionária, durante toda a

vrgêncra do contrato

42. - OBRTGAçOES DA CONCESSIONÁR|A
42-1 Responsabilizar-se pelo objeto da concessáo, respondendo pelo íiel

cumprimento do contrâto, devendo manter os trabalhos sob sua supervisão

direta;

42-2- EÍeluaí. ao Poder Concedente, o pagamento do valor do repasse da

concessão, oriundo da utilização dos tickets, até o 50 (quinto) dia útil do mês

subsequente ao arrecadado;

42.3. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução dos serviços objeto da presente licitação,

bem como por todas as despesas necessárias à realização, custos com

fornecimento de equipamentos e materiars, recursos humanos e demais

despesas indaretasi

42 4. Prcslat serviço adequado a todos os usuários, mediante a cobrança das

tarifas de estacionamento fixadas, obedecendo às normas técnicas aplicáveis

pela concedente, e Legislâção de Trânsito pertinente, colaborando com as

autoridades na adoção de medidas que visem a eÍicácia do projeto de

estacionamento íotatrvo eletrônico pago;

42.5. lnstalar, no lvlunicípio de lmperatriz, em sua área central, base técnica para

administração dos serviços;

42 6. ldentiÍicar e notificar os veiculos estacionados nas vagas do sistema,

aplicando o aviso de cobrança de tarifa, inÍormando diariamente à autoridade

municipal de fiscalização de trânsito e tamtÉm ao íscal do contrato, os dados

relativos aos veiculos que deixaram de efetuâr o pagâmento da tariÍa;

k
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42.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaÇáo ou o

acompanhamento para o fim de garantir o refeíido ressarcimentol

42.8 Comunicar os agentes municipais de íiscalização de trânsito, via sistema,

sobre os veiculos estacionados irregularmente e acima do tempo máximo

permitido na mesma vaga;

42.9. Acatar as disposiçóes legais e regulamentares e instruçóes

complementares êstabelecidas pela concedente, bem como colaborar com as

ações desenvolvadas pelos prepostos responsáveis pelo monitoramento do

serviço;

42.10 l\ronitorar o cumprimento do tempo de permanênciâ dos veículos nas

vagas, conforme deteÍminaçáo do Poder Concedente;

42.11. l\ranter os monitores uniformizâdos e identificados por crachá e

supervisionar quanto a aparência e ao comportamento pessoal durante o

horário de trabalho;

42.12. Cobrar os serviços de acordo com os valores estipulados pela concêdente,

re§peitadas as condiçôes previstas na licitação;

42.13. Prestar as informaçóes necessárias aos usuários do sistema;

42.14. lmplanlaÍ e manter atualizados nos equipamentos e sistemas de

iníormação, os dados regulamentares reÍerentes aos serviços. tais como: valor

das tariÍas praticadas, limites de tempo, horários de serviço e demais

inÍormações necessánas á correta operação do mesmo, bem como outras

poryentura determrnadas pela concedente.

42.15. Manter atualizado o sistema de controle operacional das áreas de

estacionamento, exlbindo as vâgas e demais indicadores de gestáo, sempre

que solicitado pela fiscalizaçáo do contrato;

42.16. Submeter-se â aprovação do Poder Concedente o plano de projeto a ser

implantado;

42.17. Responsabilizar-se pela boa e eficiente execução dos serviços concedidos

e implantação do projeto, de acordo com as normas do Contrato, desta

licitação e da legislação específica, devendo manter os trabalhos sob sua

supervisão;

lt
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42.18. Coordenar a execuÇão dos serviços de comum acordo com a concedente,

mantendo a continuidade dos serviços e evitando qualquer tipo de interrupção

ou paralisaçôes;

42.19. Cumprir e fazer cumprir as disposiçõês constantes nas detêrminaçôes

apresentadas pela concedente, bem como todas as noÍmas legais que

disciplinam os serviços de estacionamento rotativo eletrônico pago e as

cláusulas contratuars da presente concessão:

42.20. Petrfiilit à concedente livre acesso em qualquer época, aos equipamentos

e às instalaçóes integrantes do serviço, observando programação prévia de

visita em horário normal de expediente, sempre acompanhado de

representante da concessionária;

42.21. Substituir de imedlato, independente de apresentaçáo de motivos e sempre

que exigido pela concedente, qualqueÍ proflssional cuja atuação ou

comportamenlo seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à

discaplina ou no interesse do seNiço;

42.22. Assegurar que seu corpo têcnico, ao exercer suas funções, use de total

isenção no controle eÍetuado, cortesia e polidez nas relaçôes com o usuário;

42.23. lndicaÍ um representânte (preposto legal), por ocasião da assinatura do

contrato, que se incumbirá do relacionamento com â concedente;

42.24. AlendeÍ prontamente as instruções e observar rigorosamente todas as

disposiçôes emanadas pela conc€dente. a quem compete a supervisão e

fiscalização de todo desenvolvimento dos serviçosi

42.25. Apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à

comprovaçáo do adimplemenlo de suas obrigaçôes trabalhistas, inclusive

contribuiçóes previdenciárias e depósitos do FGTS de seus empregados;

42.26. Eíeluat, sempre que necessário, a reposição e manutenção preventiva e

corretiva dos equrpamentos, sem qualqueÍ ônus para a concedente;

42.27. lmplemenlaÍ serviços de monitoramento para controle de horários dos

crédito§ em uso;

42.28 EÍeluat a instalação e reparos necessários à manutenção do serviço de

estacionamento rotatavo eletrônico pago nas vias, áreas e logradouros

públicos;
i{
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43. DOS DTRETTOS E OBRTGAçÕES DOS USUÁR|OS
43'1. Sem prejuízo do disposto na Lei Federal n'8.078, dê 11 de setembro de

'1.990, são direitos e obrigações dos usuários:

432 - Receber seNrço adequado:

43-3. - Receber da concedente e da concessionária, informaçôes para a defesa

de interesses individuais ou coletivos;

43.4. Levar ao conhecimento do Poder Público e da Concessionária as

irregularidades de que tenham conhecimento, reíerentes ao serviço prestado,

43.5. Comunicar às autoridades competentes, os atos ilícitos praticados pelâ

concessionária na prestação do serviço (se houver);

xq

42 29. Responsabilizar-se pela correta aplicação das normas de segurança do

úabalho, expedidas pelo lvlinistério do Trabalho, sendo que o seu eventual

descumprimento sujeitará â Concessionária às penalidâdes previstas nesta

contrâtaçâo, respeitando a recomendaÇáo ministeriâl n' 03/2009/PRT3/ElvlHN,

sob pena de, além das sanções nelâ cominadas, sujêitar-se às penalidades

previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, implícitas no Contrato;

42.30. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificaçáo

exigidas na licitaçáoi

42.31. Auferir como receita da concessão o valor da tarifa fixada pela concedente

para a utilizaÇáo do estacionamento rotativo eletrônico pago, cabendo ao

concessionáno a próptia aÍecadaçáo.

42.32. A inadimplência da Concessionária com referência aos encargos

trabâlhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

42.33. Prestar contas, mensalmente, dos valores auferidos com a concessão, na

forma e prazos determinados pela concedente.

42.34. Garanti a isenção de pagamento de preço público ou tarifa nos casos

previstos no Artigo 30 (parágrafos 3',4',6", 7o, 8Ô e 9'), Artigo 10'e Artigo 19'

(parágrafo 40) do Decreto n'026 de '17 de julho de 2018.
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43.6. - Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos

através dos quais lhes são prestados seíviços

,I4. PARTICIPAÇÀO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

44.1. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificaqão como

micíoempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), consoante aÍt. 3" da

Lei Complementar n' 12312006. e que não estiver sujeito a quaisquer dos

impedimentos do § 4' deste arligo, caso tenha interesse em usufruir do

tratamento previsto nos atls. 42 a 49 da Lei citada, deverá comprovar tal

atnbuto mediante apresentaçáo dê documentação comprobatória:

44.2. PaÍa o processo em questão deverá ser respeitado o art 47, que nas

contrataçóes públicas da administraçâo direta e indireta, autarquia e

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratâmento

diferenciado e simpliÍlcado para as microempresas e empresas de pequeno

porte objetivando a promoçáo do desenvolvimento econômico e social no

âmbito municípal e regional, a ampliação da eÍiciência das politicas públicas e

o incentivo á inovação tecnológaca.

443 Deverá ser respeitado ainda, o art.48, § 3" da Lei Complementa. n"

12312006, que aduz que para o cumprimento do art. 47 desta Lei

Complementar, a adminiskação pública deverá obedecer ao caput do referido

art 48, podendo, juslificadamente, estabelecer a prioridade da contratação

para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou

regionalmente, até o limite de 10%, do menor preço válido.

44.4. As empresas participantes deste certame serào somente as de ÁMBITO

LOCAL, em conformidade com o âí. 1", inciso l, do Decreto n' 8.538 de

outubro de 2015, para deÍinição dos limites geográficos. Cabe ressalta que o

objeto desta licitaçáo é conceituado de natureza comum, pois sua

comercialização é comumente realizada em comércio local, assim podendo

ser restringida ao âmbito local.

45. DO RECEBIMENTO E ATESTO
45.1. O âcompanhamento, fiscalizaçáo, atesto e recebimentos dos bens

reíerentes aos contratos Íirmados com os Contratados serão feitos por um
r.l
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servidor designado por Portaria, em conformidade com o disposto no art. 67

da Lei n'8 666/93, pelo servidorXXX)O(XXX , cargo XXXXXXXX, matricula n"

xxxxxx

46. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAçÃO
46.1. A adjudicação do objeto será feitâ à licitante vencedora, que concluiu

satisfatoriamente a Prova de Conceito. nos termos do relatório final elaborado

pela Comissão Permanente de Licitação, após a necessária homologação por

parte do Ordenâdor de Despesas.

,I7. DO CONTRAÍO
47.1. O contrato obedecerá ao disposto na Lêi I 666/93 e alteraçóes posteriores

e no edital, devendo ser assinado pela empresa adjudicatária no prazo de 10

(dez) dias, contados a partir da data da notificaçáo, sob pena de decair o

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da

reÍerida Lei

48. DO REÂJUSÍE
48.'1. A revisão do valor da tariÍa se dará anualmente, mediante decreto, por

iniciativa da concedente ou por solicitação da concessionária, com aprovaçáo

da concedente, com vastas ao restabelecimento do equilibrio econômrco-

Íinanceiro da concessão, obedecendo o IPCA (ou que vier a substitui-lo) e

rearustes líabalhrstas da categona

49, DA GARANTIA DO CONTRAÍO
49.1. Por ocasrão da assinatura do contrato será exigida da concessionária a

prestação de garantia contratual no montante de. 1% (um por cento) da

Previsão de Faturamento para o periodo anual da concessáo, nos termos do

artigo 56 da Lei 8.666/93. Constatada a regulâridâde da execução contratual

assumida, o valor da garantia será liberado paÍa restituição,

49.2. A devoluçáo da garantia ofertada será procedida após o encerramento do

contrato, desde que restarem cumpridas todas as obrigaçôes conlratuais, sem

prejuizo das responsabilidades supervenientes;
{
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49.3. A garantia, recolhida em moeda corrente, será atualizadâ monetariâmente

de acordo com a variação do IPCA (ou que vier a substitui-lo), atê a data de

sua restituiçáo

50. DAS SANÇÔES AOMTNTSÍRAT|VAS
50.1. Com fulcro nos 86 e 87 da Lei no 8.666/1.993, a Administração poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as

seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais:

l. Advertêncie:

ll. Multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) diâs corridos, a

contar da comunicaçâo oÍicial, nas seguintes hipóteses:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso

injustificado e por descumprimento de obrigaÉo da

concessionária, até o máximo de 10% (dez por

cento) sobre o valor total arrecadado no mês da

infração;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no

câso de inexecuçáo total e 5olo (cinco por cento)

sobre o valor total arrecadâdo no mês da inÍração,

no caso de inexecuÉo parcial do objeto

contratado;

c) 1olo (um por cento) por reincidência no descumprimenlo

de obrigação da concessionária, até o máximo de

10% (dez por cento) sobre o valor total arrecadado

no mês da infÍação.

lll. lmpedimento de licitar e contratar com os órgâos da Administração

Pública Municipal e descredenciamento do SICAF, pelo prazo

de ate 02 (doas) anos, do licitante que náo celebrar o contrato,

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida

para o cerlame, ensejar o retardamento da execuÇão de seu

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução

N
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do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude

fiscâ1.

lV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Adminiskaçáo Pública, enquanto perduraremos motivos

determinantês da punição ou até que seja promovida sua

reabilitação perante a própria autoridadê que aplicou a

penalidade.

50.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá

ser repassado nos pagamentos eventualmente devidos pela concessionária à

concedente, acrescido de juros moratórios de 'lolo (um por cento) ao mês, ou

cobrado judicialmente,

50.3. As sançôes previstas poderão ser aplicadas, cumulativamente ou náo, à

penalidade de multa da alinea "b - 3", do subitem 46.1;

50.4. As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento

administrativo previsto na Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei

9.784t99:

50.5. Os recursos, quando da aplicaÇão das penalidades previstas poderão ser

interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do

ato ou da lavratura da ata.

5í. OS SERVIDORES RÉSPONSÁVEIS PELA CONFECÇÃO DO TERMO DE
REFERÊNCIA E ANEXOS SÃO:

51.1. Rader Brito Saraiva Leâo - Coordenador do Projeto e Diretor Executivo -
Matricula: 505625;

51.2. Tuytuyguassu Britto Rayol - Engenheiro Civil e AssessoÍ de Projetos

Especiâis - Matrícula: 53600-8.

52. DA RESCISÃO DO CONTRATO
52.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver

uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no 8.666/93, de

21t06t93.

52.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato:
)t
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52.2.1. O nâo cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes e

prazos;

52.2.2. O cumprimênto irÍegular de cláusulas contratuais,

especiÍicações e lentidão do sêu cumprimento, levando a administraÉo a

comprovar a impossibilidade da conclusâo dos serviços ou Íornecimento

nos prazos estipulados;

52.2.3. A paralisaçào do fomecimento, sem justa causa e prévia

comunicação à Administraçáo;

52.2.4. O desatendimento das determinaçôes regulares da autoridade

designada para acompanhar e tiscalizar a sua execução, assim como as

de seus superiores,

523

53. DO FORO
53 1 Fica eleito o íoro da Cidade de lmperatriz com renúncia expressa de

qualquer outro, por mais privilegjado que sejam para dirimir quaisquer dúvidas

ou litigios oÍiundos da execução deste Contrato. E, para firmeza e como prova

de assim haverem, enke si, ajustado e contratado, é lavrâdo o presente

instrumento em 03 (tÍês) vias de igual teor, que, depois de lido e achado

conforme, é assinado pela ConlÍatada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz - MA, 21 de Janeiro de 2019

Ân

Coorde

osa Pinheiro
Direto Departamento

Leão
P.ojeto e Oiretor Exêcutivo

Âulorizo na lorma da Lei
:AJ tÉt"a,(\

José Bragâ Costa
Sec rio Municipal de Trânsito

e Transporte

ã,#el
u Britto Rayol uEngênhei.o C il e Assessor de Proretos Especiais
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ANEXO t

(PROPOSTA DE PREçOS - MODELO DA CARTA OE APRESENTÂçÃO)

de de 2019

_(empresa), com sede na cidade de _, na

neste
inscrita no CNPJ/MF sob o

alo representada por

Secretaria Municipal de Tránsito e Transportes (SETRAN), os preços infra
discriminados para cumpnmento do objeto da CONCORRÊNC|A PÚBLICA N.
001/201s-cPL

a) Prazo de validade da proposta. que não poderá ser iníerio. a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua abertura.

b) O prazo de execução será dê í0 (dez) anos, contados a paÍtir da data do
recebimento da ordem de serviço emitida pela Secretariâ Municipal de Trânsito e
Transporte.

d) Valor da oferta de repasse à titulo de remuneração pela oulorga da concessão, em
percentual conespondente XX % (XXXXX por cento) do valor bruto arrecado, exigÍvel
a partir do 70 mês de execução do contrato, contado da data da Ordem de lnício da
Concessâo, cujo valor se constituirá na Remuneraçáo l\rensalao Município;

Nome. Assinatura do Responsável da Empresa

t(

@

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO OO1/20í 9-CPL

Prezados Senhores.

Ruâ_, no

número_,
portador do CPF no _e R.G

abaixo assinado, propõe à Prefeitura de lmperatriz, através da
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CONCORÊNCIA PÚBLICA N' OOíI2Oí 9-CPL

ANEXO IV

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

(Papel timbrado do Concorrenle)

lmperakiz (MA), de de 20'l9

A(o)
PRESIDENTE OA COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
REÉ CONCORÊNCIA PÚBLICA NO OOíI2O,I9.CPL

o abaixo-assinado' responsável leY,il"*"x"J"."rr5il'P'3i3

vem pela presente
inÍormar a Vs. Sas que o Sr portador do RG

é designado para representar nossa
empresa na Licitação acima referida, podendo assinar atas e demais documentos,
interpor recursos e impugnaçôes, receber notiÍicaçáo, tomar ciência de decisôes,
assinar propostas e rubricar documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da
interposição de recursos, acordar, formular lances verbais, enfrm, praticar todos os
atos inerentes ao certame

Atênciosâmênte

Nome ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
{Com Íirma Íeconhecida em cartório)

o no _, com sede na rua

no_edoCPFn'

}\q

P
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coNcoRÊNcrA PÚBLrcÂ N. oo1/201 9-CpL

ANEXO V

(MINUTA DO CONTRATO)

coNTRATO No XXXX/XXXX

CONTRAÍO DE CONCESSÃO ONEROSA

DE GESTÁO DA EXPLORAÇÃO, APOIO E

MONITORAMENTO DE VAGAS DE

ESTACIONAIVIENTO ROTATIVO

ELETRONICO PAGO, DENOMINADO

"ZONA AZUL, QUE ENTRE SI

CELEBRAIV O MUNICíPIO DE CIDADE, E

A ET PRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX.

O f,lunicípio de lmpêratriz. através da Secretaraa Municipal de Transito e

Transporte, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na Rua

xxxxxxxxxxxxxxx - lmperatriz/MA, inscrita no CNPJ/MF sob o No 00.000.000/0000-

00, neste ato representado pelo Sr Prefeito XXXXXX XXXXXXX, doravante

denominada CONIRATANTE, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ n" XXXX. com

sede na XXXX, CEP XXXX, no Lilunicípio de XXXX, denominada CONTRATADA,

neste ato representada pelo Senhor XXXX, portador da Cédula de ldentidade no

XXXX e CPF no XXXX, têndo em vista o que consta no Processo no 26.001.00/2018,

e o resultado final da ConcorÍência n'00í/20í9, com íundamento na Lei no 8.666.

de 1993, e demais legislaçôes correlatas, resolvem celebrar o presente instÍumento,

mediante as cláusulas e as condiçóes seguintes

t{

@
CLÁUSULA PRIMEIRA _ DISPOSIÇÕES INICIAIS
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1 1 - Este Contrato será regido e interpretado de acordo com o ordenamento jurídico

vrgente na República Federativa do Brasil

1.2 - Este Contrato reger-se-á especialmente pela Lei n' 8.666, de 1993, Lei

Complementâr n' 123 de 2006, Lei Fêderal 9.503, Lei 8.987 dê 1995, Decreto 026 de

2018, Lei [Iunicipal 1 703 de 2017, e suas respectivas alterações, obedecendo ainda

as determinâÇôes do edital de Concorrência no 001/20'19 e seus Anexos, bem como

todas Resoluçóes e Regulamentos atinentes à concessão de estacionamento rotativo

público, respeitado sempre o ato jurídico peíeito, a coisa julgada e o direito adquirido.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO DA CONCESSÃO

2-1 - O presente contrato compreende a Concessão Onerosa para

desenvolvimento, implantaçáo, coordenação e operaçáo do estacionamento rotativo

eletrônico pâgo, 'Zona Azul" no Município de lmperatriz, MA, contemplando todos

os recursos matêriâi§, de tecnologia e seNrços necessános ao seu correto

funcionamento, com repasse de percentual de receitas ao Municipio por periodo de

10 (dez) anos, de acordo com as especiÍicaçóes técnicas constantes nos anexos

deste edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes.

2.2 - A Solução de estacionamento digital tem como objetivo integrar em um único

sistema os processos de operação e gerenciamento do Estacionamento Rotativo Pago

no Municapio.

2.3 - Pata que a concessaonária opere os serviços nas condições e diretrizes

definidas pelo Município, esta deverá disponibalizar sistemâs e recursos de

tecnologia coníorme os requisitos obragatórios descritos a seguir.

2.4 - A Solução de estacionamento digitâl contempla os seguintes produtos e serviços:

1 - AquisiÇão de Créditos e Ativação do serviço;

2 - Fiscalizâçâoi

3 -Administração;

4 -Gestâo e Repasse;

5 -Auditoria e Segurança;

6 -Atendimento ao usuárioi

Àq
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7 -Base Técnicâ.

2.5 - A contrataçáo da concessão de que trata este Contralo e seus Anexos náo

implicará, em nenhuma hipótese, na transrerência da atividade de policia ou da

atribuiçáo de Íiscalizaçáo do cumprimento da legislaçâo de trânsito, atividades que

continuarão a ser exercidas pelos agentes do Poder Público.

CLAUSULA TERCEIRA

OUTORGA.

TARIFA, REAJUSTES E PAGAMENTOS PELA

3.1 - Da Tarifa por vaga

3.1.1 - Os valores das tarifas aplicadas por período para as vagas:

3.1.í.1 - Para Veiculos de passeio e comerciais leves (até 4.000 Kg ou até 2

eixos), considerar:

Periodo de t hoÍai R$ 2,00 (dois reais) por periodo conforme placa de

sinalizaÇão vertical aÍixada no local;

Período de 1 + t horas: R$ 2,00 (dois reais) + R$ 2,00 (dois reais) por periodo

conÍorme placa de sinalização vertical aÍixada no local:

Período de 2 horas: R$ 4,00 (quatro reais) por período conforme placa de

sinalização vertical aíixada no local.

3.1 12 - Pata motocicletas, ciclomotores ou motonetas de qualquer

cilindrada, considerar:

Periodo de t hora: R$ 1,00 (Hum real) por periodo coníorme placa de

sinalizaçâo vertical afixada no local;

Período de 1 + t horas: R$ 1,00 (Hum real) + R$ 1,00 (Hum real) por período

conforme placa de sinâlização verlical afixada no local;

Período de 2 horas: R$ 2,00 (dois reais) por período conforme placa de

sinalizaçáo vêrtical afixada no local.

3.1.1.3 - Pela vaga destinada a veiculos automotores ocupada por caçamba

estacionária coletora de entulho, que necessitará de autorizaçáo especial,

deverá ser pago a tariía de RS 10,00 (dez reais) por dia de ocupação de

segunda a sexta-feira e R$ 5,00 (cinco reais) nos sábados. Os domingos e

feriados ficam isentos de pagamento.

3.2 - As tarifas serão pagas diretamente pelos usuários à Concessionária, e será de

ü

@



j
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (SETRAN)

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CP rl

sua responsabilidade a administração dos valores recebidos.

3.2.1 Os valorês referêntes à cobrança de estacionamento rotativo deverão

ser creditados em uma conta especifica da concessionária, que ao Íinal do

periodo mensal Íará o repasse do valor percentual de acordo ao

apresentado no contrato à concedente, Ílcando o valor restante para a

concessionária.

3 2.2 A concessionária encaminhará mensalmente para a concedente, todos

os dados gerenciais e financeiros do sistema relativos a utilizaçao das

vagas, e assumirá a responsabilidade pelo pagamento de impostos e outros

encargos que competirem à concessionária, não lhe cabendo direitos de

pleitêar à concedente qualquer situaÉo ou reembolso de quantias princrpais

ou acessórias

3.3 - A concessionária deverá efetuar o repasse do pagamento do percentual

estipulado no contrato de concessão sobre o valor bruto arrecadado a partir do 70 mês

de execuçáo do contrato, contado da data da Ordem de lnício da Concessáo, cujo

valor se constituirá na RemuneraÇão Mensal ao lrunicipio, e entáo a partir daí,

mensalmente até o 5' (quinto) dia útil do mês seguinte ao da utilização, a ser

demonstrado em até 5 (cinco) dias de sua realizaçáo, por comprovante de depósito.

3.4 - O atraso injustificâdo no cumprimento do pÍazo, sujeitará a concessionária à

multa de 0,2 (dois décamos por cento) ao dia, incidente sobre a receita bruta mensal

sem prejuizos das demais penalidades previstas na lei 8.666/93 e suas posleriores

alteraçôes até o limite de 10 (dez) dias contâdos a partir do término dos prazos

estipulados.

3.5 - A revisão do valor da tarifa se dará anualmente, mediante decreto, por

iniciativa da concedente ou por solicitaÉo da concessionária, com aprovação da

concedente, com vistas ao restabelecimento do equilibrio econômico-financeiro da

concêssã0, obedecendo o IPCA (ou que vier a substituí-lo) e reajustes trabalhistas

da categoria.

CLÁUSULA QUARTA _ EQUILiBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO

Aq4.1 - Além do reajuste anual prevasto, incorrendo alguma hipótese comprovada de



»

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORÍE (SETRAN)
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CP

desequilíbrio dos parâmetros iniciais previstos pelo edital de Concorrência no 00í/20í9

e seus Anexos. inclusive por este instrumento contratual, ou mesmo situaÉo

imprevisivel ou extraordinária cujas partes não poderaâm êspeÍar quando da

celebração deste documento, serão aplicáveis, de acordo com o caso, os institutos do

reajustamento, dâ repactuação contratual, da atualização financeira em decorrêncra

de atraso de pagamento, da manutençáo do equalíbrio em deco.rência de prorrogação

de prazos, da revisáo das cláusulas econômico-flnanceiras e do reequilíbrio

econômico-írnanceiro revisão ou recomposiçáo do valor ajustado para a concessão,

visando a justa remuneração pelos serviços preslados, conforme permitido em lei,

regulamento, instrumento convocatório e neste contrato, podendo ainda incorrer

modificaçôês. por outros fatores legalmente permitidos, respeitado sêmpre o equilíbrio

contratual, por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

CLÁUSULA OUINÍA - VALoR Do CONTRATo DE coNcESSÃo

5.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 85.536.000,00(oitenta e cinco

milhões e quinhentos e trinta e seis mil reais),equivalentes ao resultado Íinanceiro da

operação do sistema de estacionamento rotativo pago, durante o periodo de 10 (dez)

anos conforme Termo de ReÍerência constanle noAnexo I deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA . PRAZOS DA CONCESSÃO

a) O Art, 23 da Lei 8.987/95, daspõe sobre itens essenciais do contrato de concessão
as relativas, segue abaixo;

6.1 - Prazo 10 (dez) anos, podendo ser renovado por igual periodo a critério do poder

concedentei

6.2 - Os prazos a serem observados para a implantaçáo e o início de operação do

sistema de estacionâmento rotativo pago será o previsto neste Contrato ou constante

dos Anexos do mesmo, não poderá ser supeÍior a 60 (sessenta) dias após a

apresentação do plano de projeto.O Íuturo contrato terá vigência por '10 (dez) anos, a

contar da data de sua assinatura.

6.3 - Salvo disposiçáo editalicra ou legal em sentido diverso ou mesmo em contrário,

os prazos reíeridos neste Edital e em seus Anexos observarão as seguintes diretrizesl

ü

q



No

&s
CPESTADo Do MARANHÃo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEcRETAR|A MUNtctpAL DE TRÂNstro E TRANSpoRTE (SETRAN)

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

I - Todos os dias deverão ser contados em dias corridosi

ll - A contagem dos prazos estabelecidos será iniciada em dia útil, excluindo o

dia de início e incluindo o dia de vencimentoi

cLÁusuLA sÉTtMA - DtREtros E oBRtcaçoES DAs paRTES

7.1 - Sáo direitos e obrigâçôes da Conçessionárie, além de outras constantes do

edital de licitação, seus anexos e que por lei couberem,

7 2 - Responsabilizar-se pelo objeto da concessão, respondendo pelo fielcumprimento

do contrato, devendo manter os trabalhos sob sua supervisáo direta;

7.3 - Efetuar, ao Poder Concedente, o pagamento do valor do repasse da concessão,

até o 50 (quinto)diâ útildo mês subsequênte âo arrecadado;

7 4 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscars e

comerciais resultantes da execução dos servrços objeto da presente licitação, bem

como por todas as despesas necessárias à realização, custos com Íornecimento de

equipamentos e materiais, recursos humanos e demais despesas indirêtas;

7.5 - Prestar serviço adequado a todos os usuários, mediante a cobrança das tarifas

de êstacionamento fixadas, obedecendo às normas técnicas apliúveis pela

concedente, e Legislação de Trânsito pertinente, colaborando com as autoridades na

âdoÉo de medidas que visem a eficácia do projeto de estacionamento rotativo

eletrônico pago;

7.6 - lnstalaÍ, no l\runicípio de lmperatriz, em sua área centrâ|, base técnica para

administraçáo dos serviços e atendimento ao público;

7.7 - ldentificar os veiculos estacionados nas áreas tarafadas. informando diariamente

à autoridade municipal de fiscalizaçáo de trânsito, os dados relativos aos veículos

inÍratores:

lll - O dia de vencimento será prorrogado automaticamente para o primeiro dia

útil subsequente, caso caia em dia sem expediente na sede do Poder

Concedente.
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7.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Admanistração ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, náo excluindo ou

reduzindo essâ responsâbilidade a Íiscalizaçâo ou o âcompanhâmento para o ílm de

garantir o referido ressarcimento;

7.9 - Comunicar os agentes municipais de fiscalização de trânsito, via sistema, sobre

os veiculos estacaonados irregularmente e acima do tempo máximo permitido na

mesma vaga;

7.10 - Acatâr as disposiçôes legais e regulamentares e instruçôes complementares

estabelecidas pela concedente. bem como colaborar com as açôes desenvolvidas

pelos prepostos responsáveis pelo monitoramento do serviço;

7.11 - lronitorar o cumprimento do tempo de permanência dos veículos nâs vagas,

conforme determinação do Poder Concedente,

712 - Manter os operadores uniformizados e identificados por crachá e supervrsionar

quanto a aparência e ao compoíamento pessoal durante o horário de trabalhol

7.'13 - Cobrar os serviços de acordo com os valores estipulados pela concedente,

respeitadas as condições prevlstas na licitação;

7.14 - Prestar as informações necessárias aos usuários do sistema;

7.15 - lmplantar e manter atualizados nos equipamentos e sistemas de informaçáo os

dados regulamentares reÍerentes aos serviços, tais como: valor das tarifas praticâdas,

limites de tempo, horários de serviÇo e demais iníormações necessárias à correta

operação do mesmo, bem como outras porventura determinadas pela concedente,

716 - Manter atualizado o sistema de controle operacional das áreas de

estacionamento, exibindo as vagas e demais indicadores de gestão, sempre que

solicitado pela fiscalização do contrato;

7.'17 - Submeter-se à aprovação do Poder Concedente o plâno de projeto a ser

implantâdo;

7.18 - Responsabilizar-se pela boa e eficiente execuçâo dos serviços concedidos e

implantação do projeto, de acordo com as normas do Contrato, desta licitação e da

legislação especíÍica, devendo manter os trabalhos sob sua supervisáo;

7.19 - Coordenar a execuçáo dos serviços de comum acordo com a concedente,

mantendo a continuidade dos serviços e evitando qualquer tipo de interrupÉo ou

paralisaçóesi

A
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7 20 - Cumprir e Íazer cumprir as disposiçõês constantes nas determrnações

apresentadas pela concedente, bem como todas as normas legais que disciplinam os

serviços de estâcaonamento rotativo eletÍônico pago e as cláusulas contratuais da

presente concessão;

7.21 Permilií à concedente livre acesso em qualquer época, aos equipamentos ê às

lnstalaçôes integrantes do seNiço, observando programação prévie de visita em

horário normal de expediente, sempre acompanhado de representante da

concessionária;

7.22 Substitul. de imediato, independente de apresentação de motivos e sempre que

exigido pela concedente, qualquer profissional cuja atuação ou comportamento seja

julgado prejudicial, jnconveniente ou insatisfatório à disciplina ou no interesse do

serviço,

7.23 Assegurar que seu corpo técnico, ao exercer suas Íunções, use de total isençâo

no controle êfetuado, cortesia e polidez nas relaçóes com o usuárioi

7.24 lndicat um representante (preposto legal), por ocasião da assanatura do contrato,

que se incumbirá do relacionamenlo com a concedente;

7.25 Atender pÍontamente as instruçôes e observar rigorosamente todâs as

disposições emanadas pela concedente, a quêm compete a supervisão e fiscalizaçáo

de todo desenvolvimento dos serviços;

7 26 Apresentar, sempre que solrcitada, a documentaÇão relativa à comprovação do

adimplêmento de suas obrigaçôes trabalhistas, inclusive contribuições pÍevidenciárias

e depósitos do FGTS de seus empregados;

7.27 Efetuar, sempre que necessário, a reposiçáo e manutenção preventiva e corretiva

dos equipamentos, sem qualquer ônus para a concedente;

7.28 lmplementar serviços de monitoramento para controle de horários dos créditos

em uso:

7.29 EÍeluü a inslalação e reparos necessários à manutençáo do serviÇo de

estacionamento rotativo eletrônico pago nas vias, áreas e logradouros públicos,

7.30 Responsabilizar-se pela correta âplicação das normas de segurança do kabalho,

expedidas pelo Minrstério do Trabalho, sendo que o seu eventual descumprimento

sujeitará a Concessionária às penalidades previstas nesta contratação, respeitando a

recomendação ministerial n'03/2009/PRT3/Ei|HN, sob pena de, além das sanções

ü
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nela cominadas, sujeitar-se às penalidades pÍevistas no aÉigo 87 da Lei Fêderal

8.666/93, implícitas no Contrato;

7.31 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, lodas as condiçôes de habilitação e qualiíicação exigidas na

licitaçáoi

7.32 Auferir como receita da concessão o valor da tarifa fixada pela concedente para a

utilização do êstacionamento rotativo eletrônico pago, cabendo ao concessionáno a

própria arrecadação;

7 33 A inadimplência da Concessionária com referência aos encargos trabalhistas,

fiscais e comerciais não transfere â Administração Pública a responsabilidade por seu

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

7 34 Prestar contas, mensalmente, dos valores âuferidos com a concessão, incluindo

despesas e receitas arrecadadas, na foÍma e prazos determinados pela concedente.

7 35 Sáo direitos e obrigações do Concedente, além de outras constantes deste

Edital seus anexos e que por leicouberem:

7.36 Fiscalizar a execução dos serviços concedidos, por meios próprios ou através de

outros órgáos conveniados, aplicando as penalidades aos inírâtores que deixarem de

eíetuar o pagamento das tariías e arrecadando as multas decorrentesl

7.37 Comunicar a Concessionária, com a antecedência necessária, observando o

prazo de 30 (trinta) dias úteis, no minimo, qualquer alteração na concessáo, desde

que não altere o equilibrio econômico-Íjnanceiro do contrato,

7 38 Cumprir e fazer cumprir as disposiçôes regulamentares da concessão, as

cláusulas contratuais, aplicar as penâlidâdes inerentes e êxercer a flscalização de

tránsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro - CÍB e legislação vigente;

7.39 Garantir da eícácia do sistema de estâcionâmento rotativo pago, objeto da

presente concessão, dando pleno apoio a Concessionária na sua atuaÉo, colocando

permanentemente disponíveis, durante o período de funcionamento do sistema,

agentes de fiscalização de trânsito, com poder necessário de autuação, com a

finalidade de firmar os autos de infração dos veículos estacionâdos de forma irregular;

7 40lnterviÍ na Concessáo nos casos e condições previstos em legislação vigente,

7 41 Extinguir o contrato nos casos previstos em lei, u

7 .42 Zelat pela boa qualidade dos serviços para com os usuários;
q
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7.43 Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação e conservaçâo do

meio ambientel

7.44 Ptopotciond as condições adequadas e necessárias para a execuçáo dos

serviços contratados, de acordo com os termos do Contrato, adotando e tomando

todas as providências cabiveis;

7.45 Designar um profissional que fiscalizará os serviços executados e o

relacionâmento com a concessronária (gestor do contrato);

7.46 Proceder-se a análise e aprovação do projeto implantado e submetido pela

Concessionária, de acordo com o plano de projeto, autorizando em até 2 (dois) dias

úteis o inicio da operação;

7.47 Liberar as áreas objeto do Contrato totalmente desembaraçadas administrativa e

Judicialmente, dentro do prazo de '15 (quinze) dias da data da âssinâtura do contrato;

7 4A Exigir medidas adicionais na área de abrangência do projeto, como também

poderá suspender os trabalhos temporariamente até quê as medidas de segurança

sejam consideradas suflcientesi

7.49 Realizar avaliação do desempenho da concessionáriâ, durante toda a vigência do

contrato.

7.50 Sáo diÍeitos e obrigâçôês do Usuário, além de outras constantes deste edital,

seus anexo§ e que por lei couberem:

7.5'1 Sem prejuízo do disposto na Lei Fêderal n' 8.078, de 1'1 de setembro de

1.990. sâo dirertos e obrigaçóes dos usuáíos:

7.51.1 - Receber serviço adequado;

7 5'1.2 - Receber da concedente e da concessionána, informaçôes para a defesa de

interesses individuais ou coletivosl

Levar ao conhecimento do Poder Público e da Concêssionária as irregularidades de

que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;

7.51.3 - Comunicar às autoridades competentes, os atos ilicitos praticados pela

concessionária na prestação do serviço (se houver)i

7 51 4 - Contribuir para a permanência das boas condiçóes dos bens públicos através

dos quais lhes são prestados serviços. ü
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8.1 Por ocasião da assinatura do contrato será exigida da concessionária a prestação

de garantia contratual no montante de 1% (um por cento) da Previsáo de Faturamento

para o período total da concessão, nos termos do artago 56 da Lêi 8.666/93.

Constatada a regularidade da execuçâo contratual assumida, o valoÍ da garantia será

liberado para restituiçáo;

8.2 A devolução da garantia ofertada será procedida após o encerramento do contrato,

desde que restarem cumpridas todas as obrigaçóes contratuaas, sêm prejuízo das

responsabilidades Supervenrentesi

8.3 A garantia, recolhidâ em moeda correntê, será atuâl,zada monetariamente de

acordo com a variação do IPCA (ou que vier a substitui-lo), até a data de sua

restituição.

cLÁUSULA NoNA _ EXTINÇÃo DÂ cONcESSÃo E REVERSÃo

9.'l Constituem motivos para a extinçáo da concessão, além dos previstos neste

Contrato e em seus Anexos, aqueles elencados nos arts. 35 e seguintes da Lei

Federal no I987/95, bem como os previstos nos arts. 77 e seguintes da Lei Federal no

8.666/93, garantido o prévio contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal,

bem como as defesas prévias e recursos a estes pÍeceitos inerentes.

9.2 Ao final do prazo contratual, o Poder Concedente poderá assumir amediatamente

os serviços e instalaçôes destinadas à concessáo e poderá Íazer uso de todos os

bens afetos à prestação dos seÍviços públicos de estacionamento rotativo pago

previstos para reversão em favor do Poder Concedente.

I 3 Caso o contrato venha a ser prorrogado, os bens reverteráo ao Poder Concedente

somente ao final do prazo de concessão, incluando-se a eventual prorrogação.

9.4 A reversão, quando lindado o contrato se dará, far-se-á com a indenizaçáo das

parcelas dos investimentos dos bens ainda não amortizados, que tenham sado

realizados ou adquiridos com o objetivo de garantir a continuidade e âtualidâde dos

serviços, náo estando condicionado à indenização prévia, nos termos do artigo 35, §

4" e 36 da Lei 8.987/95.
A
@
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10.1 Com íulcro nos 86 e 87 da Lei no 8.666/í.993, a Administração poderá, garantida

a prévia defesa, aplicar aos licfantes e/ou adjudicâtários as seguintes penalidades,

sem prejuizo das responsabl[dades crvrs e cnmrnars:

10.2 Advertência;

10.3 Multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da

comunicação oficial, nas seguintes hipóteses:

a) O,3o/o lzerc virgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por

descumprimento de obrigaçáo da concessionária, até o máximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor total arrecadado no mês da inÍração;

b) í0% (dêz por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução

total e 5% (cinco por cento) sobre o valor total arrecadado no mês da

infrâção;

c) í% (um por cento) por reincidência no descumprimento de obrigação da

concessaonária, até o máximo de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total

arrecadado no mês da infração.

10 4 lmpedimento de licitar e contratar com os órgãos da Administraçáo Pública

[Iunicipal e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de ate 02 (dois) anos, do

licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, náo

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçáo do contrato, comportar-se de modo

inidôneo ou cometer fraude fiscal

í05 Declaração de inidoneidade para licitar ou contrâtar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida sua reabrlitação perante a própria autoridade que aplicou a penâlidade.

10.6 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser

repassado nos pagamentos eventualmente devidos pela concessionária à concedente,

acrescido dejuÍos moratórios de 1olo (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente;

10.7 As sanÇôes prevrstas poderáo ser aplicadas, cumulativamente ou nào à

penalidade de multa da alínea b - 3", do subitem 38.1;

10.8 As penalidades previstas neste capitulo obêdecerão ao procedrmento

administrativo previslo na Lei 8.666/93, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei

9.784/99;
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10.9 Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas podêrão ser

interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou

da lavratura da ata.

11 1 Os produtos e seNiços constantes neste Contrato serão fiscalizados peio Poder

Concedente através da Secretaria responsável pela l\robilidade, que terá autoridade

para exercer qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução

contratual

11.2 A agão da fiscalização não exonera a Concessionária de suas responsabilidades

contratuais.

cLÁUSULA DÉcIMA SEGUNoA - AUoIToRIA E VERIFIcAÇÃo

12.1 A qualquer tempo, a Concedente poderá conÍerir e auditar o sistema em

funcionamento, no espaço em que fornecidos, acessando os registros das transaçôes

operacionais e os pontos de controle e veÍificação, bem como todos os registros e

controles administrativos e financeiros referentes à exploração dos serviços objeto

desta concessão.

12.2 A Concessionária deverá ter registro atualizado da quantidade de vagas de

estacionamento discriminadas por zonas, ruas e equipamentos eletrônrcos

cLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA _ oISPoSIÇÕEs AcESSóRIAS

'13 1 - A Concessionária se adequará a quaisquer alterâçõês na execução dos serviços

objeto deste Contrato, determinadas por novos regulamentos ou legislação atinente,

sendo-lhe assegurado, em caso de onerosidade supeNeniente, o direito ao

restabelecimento do equilÍbrio econômico-Íinanceiro do lnstrumento Contratual, na

forma que prevista inclusive no mesmo.

I
@

CLAUSULA DECIMA QUARTA _ OOS CASOS OÍIíISSOS

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA FISCALIZAÇÃO
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14.'1 Os casos omissos ou situaçôes náo explicitadas nas cláusulas deste Contrato

seráo decididos pela CONCEDENTE, segundo as disposiçôes contidas na Lei no

8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar no '123, de

2006, na Lêa no 8.666, de 1993 e na Lei n' 8.987/95, bem como nos demârs

regulamenlos e normas administrativas federais e municipais, que Íazem parte

integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA _ DA PUBLICAçÃO

151 lncumbirá â CONCEDENTE providenciar a publicação do extrato deste

Contrato na lmprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo dê 20 (vinte) dias daquela data

15.2 Em atenÉo ao artigo 23, inciso XIV da Lei 8.987/95, serão publicadas as

demonstrações fi nanceiras periódicas, semestralmente.

CLAUSULA OECIIUIA SEXTA _ DO FORO

Fica Eleito o íoro da Cidade de lmperatriz com renúncia expressa de qualqueÍ outro.

por mais privilegiado que sejam para dirimir quaisquer dúvidas ou litigios oriundos da

execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si. ajustado e contratado, é

lavrado o presente inskumento em 03 (três) vaas de igual teot que, depois de lido e

achado conforme, é assrnado pela Contralada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

CIDADE, XX de XXXX de XXXX

I
q

Pela CONTRATANTE
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Pela CONTRATADA

Nome:

CPF n'

ldentidade n"

Nome:

CPF n":

ldentidade n'

ü
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TESTEMUNHAS:
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' OOl/20í9.CPL

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V OO ART. 27 OA LEI
8.665/93

(MODELO)

DECLARAçÃO

(Nome da Empresa) rnscnto no CNPJ/I,F sob no
por intermédro do seu representante legal o(a) S(a)

, portador da Carteirâ de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art
27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, âcrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezessers anos.

Ressalva: emprega menor, a partirde quatoze anos, na condiÉo de aprendiz ( )

(data)

(Íepresentante legal)

(Observação: em caso afirmativo. assinalar a ressalva acima)
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CONCORRENCIA PUBLICA N' OO1/2019-CPL

aNEXO VI

MOOELO DE ATESTADO DE VISTORIA

(MODELO)

ED|TAL DE coNcoRRÊNCrA púBLrcA n"oo1/2019:

PROCESSO n":

DATA DA REALIzAÇÃo:

Atestamos para fins de comprovação no Processo

edital no 12019 que

Licitatório no

o Sr. (a)

RG

representante da empresa

_, visando obter subsidios para

elaboraÇão de sua proposta de prêÇos, onde esclareceu todas as dúvidas

sobre o objeto desta licitação

Data .-de de 2019

Representante do MuniciPio

Nome:

Matrícula:

Carimbo/Assinatura:

Representante Legâl do Licitante

Nome:

RG:

Assinetura:

Este Atestado deverá ser apresentado pela lic{ante Juntamente com seus documentos

contidos no ENVELOPE DE HABILITAÇAO

üq

_, esleve. nesta data, visitando as instalações da XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX de CIDADE - UF. onde lhe foi

repassado informações sobre o Projeto situado no endereço
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' OOl/2O19.CPL

ANEXO Vflr

OECLARAÇÂO DE INEXISTÊNCIA DE FAÍO SUPERVENIENTE

(MODELO)

DECLARAçÃO

(Nome da Empresa) inscrito no CNPJ/MF sob no
por intermédio do seu reprêsentante legal o(a) S(a)

e do CPF no DECLARA, que até â presente data, inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licatatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(data)

(representante legal)

uq

portador da CaÍterra de ldentidade no _


