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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
  

CONCORRÊNCIA Nº 002/2020. 
 
 

Denominação:  
 
CNPJ/CPF n°:  
 
Endereço:  
 
E-mail:  
 
Cidade:        Estado:  
 
Telefone:          
 
Responsável por contato: 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 

Local: ________________, de ______________ de 2020.  
 

  __________________________ 
Assinatura  

 
Senhora Licitante,  
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Licitações e Contratos, 
preferencialmente pelo e-mail: renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br 
 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da responsabilidade da 
comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 
posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL  
CONCORRÊNCIA Nº. 002/2020  

 
Entidade Licitadora: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Interessada: Secretaria de Mobilidade Urbana / Departamento de Trânsito e Transportes. 
 
A Prefeitura Municipal de Jaguariúna, Estado de São Paulo, por meio do Departamento de 
Licitações e Contratos, faz saber e para conhecimento de todos os interessados que se encontra 
aberto o Procedimento Licitatório na modalidade Concorrência, do tipo MAIOR OFERTA, 
com fundamento na Lei Federal nº 8.987/95, na Lei Municipal 1.628/05, no Decreto 
Municipal 4.103/19 e, subsidiariamente, no que couber, na Lei Federal 8.666/93 e na Lei 
Complementar Federal 123/06. 
 
Os interessados deverão entregar os envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta de 
Preços devidamente fechados e lacrados até o dia 07 de maio de 2.020, às 09:00 horas, no 
Departamento de Protocolo e Arquivo, que os encaminhará ao Departamento de Licitações e 
Contratos para que às 09:30 horas do mesmo dia se proceda perante todos os presentes à 
abertura dos citados envelopes nos termos do que dispõe este Edital de licitação. 
 
Para retirar o Edital, o interessado deverá dirigir-se ao Departamento de Licitações e Contratos, 
localizado na Rua Alfredo Bueno nº 1.235 – Centro – Jaguariúna, no horário das 08:00 às 16:00 
horas, mediante pagamento de R$ 15,00 (quinze reais). São dispostas no presente Edital as 
condições de realização do certame. O Edital, na sua íntegra também está disponível no site 
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br. 
 
Deste Edital fazem parte integrante os seguintes anexos: 
 
- Anexo I - Documentos para Habilitação 
- Anexo II- Termo de Referência – Localização e quantitativos – Mapa Rotativo – 
Características gerais da operação da Zona Azul de Jaguariúna – Conceitos e requisitos da 
operação – Especificações, Funcionalidades e qualificação técnica do sistema de Gestão e 
da operação.  
- Anexo III -  Prova de Conceito. 
- Anexo IV - Declaração de ME ou EPP 
- Anexo V - Modelo de Proposta de Preços 
- Anexo VI -  Minuta do Contrato  
- Anexo VII - Termo de Ciência e Notificação 
- Anexo VIII – Declaração não emprega menor 
- Anexo IX – Modelo de Ordem de Início de Fornecimento  
- Anexo X – Modelo de Declaração de Fato Superveniente 
 

1. OBJETO 
1.1 O objeto da presente Concorrência é a concessão onerosa do serviço de implantação, 
exploração, manutenção e administração de sistema de estacionamento rotativo pago de veículos 
– Zona Azul, em logradouros públicos do município de Jaguariúna – SP, de acordo com a lei 
municipal nº 1.628 de 08 de novembro de 2005 e Decreto Regulamentar nº 4.103/2019, pelo 
prazo de 10 anos (120 meses). 
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2. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE O CERTAME 
2.1 Todas as informações, esclarecimentos e dados relativos a esta Concorrência e aos seus 
correspondentes procedimentos serão respondidos somente quando solicitados por escrito, 
devendo o pedido ser protocolado nesta Prefeitura dirigido ao Departamento de Licitações e 
Contratos, ou através do e-mail indicado no Recibo de Retirada deste Edital em até 3 (três) dias 
antes da data marcada para o recebimento dos envelopes: 
 
2.2 O Departamento de Licitações e Contratos responderá por escrito aos questionamentos 
encaminhados tempestivamente.  
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas brasileiras ou estrangeiras em 
funcionamento no Brasil, que atendam a todas as condições exigidas para habilitação, em 
conformidade com o prescrito neste Edital, e que exerçam atividades relacionadas com o objeto 
desta licitação. 
 
3.1.1 Fica vedada a participação de: 
a) Consórcios de empresas qualquer que seja sua forma de constituição; 
b) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou impedidas de contratar com qualquer Órgão da 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
c) Empresas temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
d) Empresas cujos responsáveis, titulares, sócios, empregados em geral ou técnicos sejam 
servidores ou ocupantes de cargos na Administração Municipal de Jaguariúna. 
  
4. DA REPRESENTAÇÃO NA LICITAÇÃO 
4.1 A licitante poderá fazer-se representar por pessoa de sua confiança, mediante carta de 
credenciamento ou instrumento público de procuração ou particular, com firma 
reconhecida, em sua forma original ou autenticada, na qual mencione expressamente que 
lhe confere amplos e específicos poderes, inclusive para receber intimações, assinar atas, 
renunciar ou desistir de recursos. 
 
4.1.1 Serão aceitos documentos em forma de cópia não autenticada desde que 
acompanhadas da versão original para conferência. 
 
4.2 A credencial ou a procuração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação antes 
do início da sessão de abertura do envelope nº 1, as quais serão juntadas ao respectivo processo 
licitatório; 
 
4.3 No caso de carta de credenciamento ou instrumento particular de procuração, o procurador 
deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou se 
tratando de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura;  
 
4.4 A não apresentação de documento de representação não será motivo de desclassificação ou 
inabilitação, impedindo a licitante tão somente de manifestar-se durante os trabalhos de 
julgamento, sendo-lhe vedado registros em ata. 
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5. DO EDITAL DE LICITAÇÃO  
5.1 No ato do recebimento do Edital de licitação, deverá o interessado verificar seu conteúdo. 
 
5.2 O adquirente deverá examinar cuidadosamente o Edital e seus Anexos, não podendo invocar 
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do 
cumprimento do contrato.   
 
5.3 Não serão admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões, resguardado o 
direito de impugnação. 
 
5.4 Fica reservado à Comissão Permanente de Licitação o direito de efetuar diligências em 
qualquer fase da licitação para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e 
informações apresentadas nas propostas, bem como esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documentos. 
 
5.5 Qualquer licitante poderá impugnar o edital até o segundo dia útil anterior à abertura 
dos envelopes de habilitação. 
 
5.5.1 Eventual impugnação deverá ser instruída com o ato constitutivo da interessada e 
comprovação de que o signatário tem poderes de representação, sob pena de não 
conhecimento. 
 
5.6 Qualquer cidadão poderá impugnar o edital até o quinto dia útil anterior à abertura 
dos envelopes de habilitação. 
 
6. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES  
6.1 Os envelopes de documentos de habilitação e propostas de preços serão recebidos pelo 
Departamento de Protocolo e Arquivo até às 09:00 horas, do dia 07 de maio de 2020, e 
posteriormente serão encaminhados ao Departamento de Licitações e Contratos. 
 
6.2 A Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura e apreciação dos Envelopes às 
09:30 horas do dia 07 de maio de 2020, na sala de sessões do Departamento de Licitações e 
Contratos desta Prefeitura na Rua Alfredo Bueno nº 1235 – Centro – Jaguariúna/SP.    
 
7. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  
7.1 Envelope nº 1, contendo todos os documentos de habilitação, descritos no Anexo I, 
devidamente fechado, indevassável, contendo na face externa: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÚNA 
NOME E CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 
ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
7.2 Os documentos que não tenham prazo de validade especificado no próprio corpo, em lei ou 
neste Edital, deverão ter sido expedidos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias anteriores 
à data de entrega dos documentos para habilitação. 
 
7.3 Todos os documentos expedidos pela licitante deverão ser subscritos por seu 
representante legal, devidamente comprovado, que rubricará todas as folhas.  
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7.4 Envelope nº 2, contendo a proposta de preços, devidamente fechado, indevassável, contendo 
na face externa: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÚNA 
NOME E CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS  
 
7.5 A ausência dos dizeres na parte externa do(s) envelope(s) não constituirá motivo para 
desclassificação do proponente que poderá inserir as informações faltantes até antes da abertura 
dos envelopes.   
 
7.6 A proposta de preços deverá ser apresentada em impresso próprio, com valores 
expressos em percentual, devendo estar datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, devidamente qualificado. 
 
7.6.1 A proposta de preços conforme Anexo V, deverá conter todas as informações mencionadas 
no mesmo. 
 
7.6.1.2 Deverá ser apresentada declaração de validade da proposta comercial, a qual não deverá 
ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação. 
 
7.6.1.4 A proponente deverá informar na proposta os dados da pessoa (nome, endereço 
residencial completo, RG, CPF, estado civil, profissão, cargo na empresa, data de nascimento, e-
mail comercial e e-mail pessoal) que irá assinar o Contrato, caso for vencedora da licitação. 
 
7.6.1.5 Na formulação da proposta, a proponente deverá computar toda a receita decorrente do 
pagamento pelos usuários, bem como todas as despesas e custos relacionados com os trabalhos 
ou serviços a serem executados, materiais, mão de obra, transporte, alimentação, despesas de 
natureza tributária, trabalhista e previdenciária, projetos, papelaria, seguro, ficando esclarecido 
que a Administração não efetuará nenhum pagamento à proponente, não reembolsará nenhum 
tipo de despesas que não tenham sido incluídas no cálculo, do mesmo modo que não será 
admitida qualquer alegação posterior que vise a ressarcimento de custos não considerados na 
proposta. 
 
7.6.1.6 Ao apresentar a proposta, a licitante aceita todas as exigências previstas neste edital e em 
seus anexos. 
 
7.6.1.7 A proponente ofertará o percentual que será pago à Administração para aquisição do 
número serial único da transação (NSU) e Código autorizador, que não poderá ser inferior a 15% 
(quinze por cento) do valor da tarifa cobrada dos usuários pela utilização da área especial de 
estacionamento, rotativo e pago. 
 
7.6.1.8 A concessionária deverá solicitar antecipadamente ao Poder Concedente a liberação do 
número serial da transação (NSU) e Código autorizador para emissão, comercialização e 
validação dos tíquetes e e-tíquetes. 
 
7.6.1.9 As liberações deverão ser solicitadas ao poder Concedente no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas antecedentes a liberação, e serão pagas da seguinte forma: 
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- pagamento será a vista; 
- 24 (vinte e quatro) horas antes da liberação; 
- O pagamento será realizado conforme o percentual apresentado na proposta por tíquete/hora. 
Exemplo: percentual mínimo proposto de 15% (quinze por cento). 
A tarifa por hora do estacionamento rotativo é de R$ 2,00 (dois reais), que multiplicado pelo 
percentual mínimo de 15% (quinze por cento), corresponde ao valor que será pago 
antecipadamente pela Concessionária no importe de R$ 0,30 (trinta centavos) para emissão, 
comercialização e validação dos tíquetes e e-tíquetes. 
 
7.6.1.10 Deverá ser apresentado, obrigatoriamente, juntamente com sua proposta 
comercial (envelope 02), como documento que compõe a própria proposta, PLANILHA DE 
SERVIÇOS E PREÇOS, com o demonstrativo da viabilidade econômico financeira da 
operação dos serviços e da expectativa de faturamento, custos de implantação, manutenção 
do sistema e fluxo financeiro do empreendimento, demonstrando todos os dados projetados 
de forma detalhada, com a finalidade da Comissão de Licitação e Secretaria de Mobilidade 
Urbana analisar a consistência do percentual proposto, de sorte a comprovar a viabilidade 
econômica da operação. 
 
7.6.1.11 Esta demonstração deverá estar de acordo com os elementos propostos no edital e seus 
anexos por base financeira mensal e por sua evolução em periodicidade anual para todo o 
período de contrato, com a projeção dos custos e receitas através de fluxo de caixa para os 10 
(dez) anos de operação, considerando uma previsão de correção anual e de segurança monetária 
estimada na ordem mínima de 4.0% (quatro por cento), tanto para os custos, quanto para as 
receitas indicando TIR (Taxa Interna de Retorno) ao Concessionário para cada ano de operação. 
 
7.6.1.11.1 Será considerada desclassificada e impedida de continuar no certame, a empresa 
proponente que não apresentar todo o exposto exatamente na forma descrita, tanto neste Edital 
quanto em seus subitens e extensões. 
 
7.6.1.12 A licitante deverá apresentar juntamente com sua proposta comercial (envelope 
02), de forma obrigatória, pré projeto do Sistema de Estacionamento Rotativo Proposto, 
com as características técnicas e operacionais do sistema ofertado através de descrição 
conceitual e teórica, detalhando através de memoriais descritivos o funcionamento, 
operação, fiscalização, arrecadação, distribuição, comercialização, auditoria e controle, de 
forma a permitir a compreensão do sistema ofertado e do seu funcionamento, para 
verificação do atendimento às exigências constantes deste Edital e seus Anexos. Os 
memoriais descritivos (apenas em nível de projeto, não se trata do plano de implantação do 
sistema), deverão abranger, porém não necessariamente se limitar a: 
 
7.6.1.12.1 Especificações e características técnicas de todos os equipamentos a serem utilizados 
no sistema de estacionamento e meios de pagamentos ofertados, que obrigatoriamente deverão 
ser apresentados por meio de catálogos oficiais do fabricante dos equipamentos (material 
impresso ou reprodução do site/internet), indispensavelmente em português e comprovando as 
características mínimas exigidas no Termo de Referência (ANEXO II) deste edital. 
 
7.6.1.12.2 Quantidade de postos/pontos de venda a ser implantado para operação do sistema de 
estacionamento rotativo, obedecendo aos quantitativos mínimos previstos. 
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7.6.1.12.3 Quantidade de emissores de tíquete do tipo parquímetro multivagas (para ambientes 
externos ou internos) a ser implantado para operação do sistema de estacionamento rotativo, 
obedecendo aos quantitativos mínimos previstos. 
 
7.6.1.12.4 Quantitativos iniciais dos materiais e equipamentos necessários e previstos na 
operação. 
 
7.6.1.12.5 Quantitativos iniciais estimados dos materiais necessários para a sinalização vertical e 
horizontal para a demarcação das vagas. 
 
7.6.1.12.6 Apresentar neste pré projeto o Cronograma de implantação do sistema eletrônico de 
vendas e operação, bem como da implantação da sinalização viária, conforme exposto. 
 
7.6.1.13 Será considerada desclassificada e impedida de continuar no certame, a empresa 
proponente que não apresentar o sistema ofertado quanto ao seu entendimento do Termo de 
Referência (ANEXO II) deste Edital e todo o exposto exatamente na forma descrita. 
 
7.6.1.14 Tal exigência se dá a fim de permitir ao Município a melhor compreensão e segurança 
na avaliação do sistema ofertado pelo licitante quanto ao seu entendimento do Termo de 
Referência (ANEXO II) deste edital, para real verificação do atendimento às exigências 
constantes deste instrumento e seus Anexos, em especial para acompanhar e avaliar a fase da 
entrega técnica das amostra  e do teste operacional e presencial de sistemas e equipamentos em 
funcionamento, bem como pela proteção jurídica do Município na evolução do próprio contrato 
em todo o seu período. 
 
8. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO/PRAZO   
8.1 A prestação de serviços e o prazo de 120 (cento e vinte) meses iniciar-se-ão a contar da data 
de emissão da Ordem de Início de Fornecimento expedido pela Secretaria de Mobilidade 
Urbana. 
 
9. DA VISITA TÉCNICA 
9.1 A empresa interessada na participação do certame deverá efetuar visita técnica até o dia da 
sessão de entrega dos envelopes, como critério de habilitação, de acordo com o art. 30, inciso III 
da Lei Federal 8666/93, para vistoriar previamente os locais de funcionamento do 
estacionamento rotativo, assegurando o pleno conhecimento de todas as informações e condições 
para o cumprimento adequado das obrigações do objeto da licitação. 
 
9.1.1 Realizada a visita técnica será emitida DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE 
VISITA TÉCNICA E CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES FUTURAS PARA A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, em favor da licitante, o qual deverá ser anexado à 
documentação de habilitação – Envelope 01, a ser apresentada pela Licitante. 
 
9.1.2 A visita deverá ser previamente agendada junto à Prefeitura de Jaguariúna, junto a 
Secretaria de Mobilidade Urbana, pelo fone 19-3837-4300, com no mínimo 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência. 
 
10. DO EXAME DOS DOCUMENTOS E PROCESSAMENTO DA HABILITAÇÃO 
10.1 Na data e hora mencionada no preâmbulo deste Edital, no endereço ali referido, em sessão 
pública, a Comissão Permanente de Licitação efetuará o seguinte procedimento: 
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10.1.1 Recebimento das credenciais dos representantes de cada Licitante. 
 
10.1.2 O documento de credenciamento e/ou de preposição deverá vir acompanhado da 
cópia das cédulas de identidade do credenciado e/ou procurador. A cédula de identidade do 
representante legal e/ou sócio da empresa será apresentada diretamente à Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
10.1.2.1 Em se tratando de instrumento particular de procuração, será observado o disposto nas 
cláusulas 4.1 e 4.1.1 deste Edital. 
 
10.1.2.2 Quando a licitante se fizer representar por seu diretor ou um de seus sócios deverá 
o mesmo apresentar os estatutos sociais e ata de eleição, se existir, observado o disposto nas 
cláusulas 4.1 e 4.1.1 deste Edital. 
 
10.1.2.3 O representante legal da Licitante ou credenciado deverá possuir poderes para 
desistir de interpor recurso sobre as decisões da Comissão Permanente de Licitação. 
 
10.1.3 Durante os trabalhos, a Licitante só poderá se manifestar através do seu representante 
legal ou credenciado. 
 
10.1.4 Os documentos de credenciamento – procurações e cartas credenciais – serão retidos pela 
Comissão Permanente de Licitação e juntados ao processo da licitação. 
 
10.2 A abertura do Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação, verificação e rubrica dos 
documentos de habilitação das Licitantes terá início na hora e dia mencionados no preâmbulo 
deste Edital. 
 
10.3 Caso a análise da documentação seja concluída na mesma data do recebimento dos 
envelopes, o resultado será comunicado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
aos participantes.  
 
10.4 Serão inabilitados os Licitantes que: 
 
10.4.1 Deixarem de apresentar qualquer documento exigido, ou apresentá-lo em desacordo com 
esse Edital.  
 
10.4.2 Não atenderem às exigências mínimas de qualificação previstas na lei ou neste Edital. 
 
10.4.3 Apresentarem no Envelope nº. 01 – Documentos de Habilitação qualquer referência 
ao conteúdo do Envelope nº. 02 – Proposta de Preços. 
 
10.4.4 Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras, entrelinhas, 
cancelamentos, emendas, ressalvas ou omissões ou, ainda, não apresentarem os documentos na 
íntegra. 
 
10.4.5 Não atenderem às exigências técnicas deste Edital ou em qualquer de seus anexos. 
 
10.5 Divulgada a decisão sobre a habilitação e/ou inabilitação das Licitantes, em havendo 
renúncia expressa de todos os interessados do seu direito de recorrer da decisão tomada pela 
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Comissão Permanente de Licitação, a licitação terá prosseguimento com a abertura do Envelope 
nº. 02 – Proposta de Preços. 
 
10.6 Caso tenham sido apresentados recursos na fase de habilitação ou não tenha sido possível 
analisar a documentação na mesma data do recebimento dos envelopes, o resultado do 
julgamento da fase de habilitação será comunicado aos participantes mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo ou em reunião realizada para este fim com a presença de 
todos os participantes, sendo a abertura dos Envelopes nº. 02 – Proposta de Preços das licitantes 
realizada em data previamente comunicada aos participantes mediante publicação oficial. 
 
11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  
11.1 Às Licitantes inabilitadas serão restituídos o Envelope nº. 02 – Proposta de Preços, lacrados. 
 
11.2 Abertos os Envelopes nº. 02 das licitantes habilitadas, as “Propostas de Preços” serão 
rubricadas e analisadas pelos participantes e, posteriormente, pela Comissão Permanente de 
Licitação, devidamente assessorada pelo corpo técnico a ser constituído pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que: 
 
11.2.1   Não sejam apresentadas nos impressos originais. 
 
11.2.2 Não apresentarem o prazo de validade das propostas, conforme o disposto neste 
Edital. 
 
11.2.3 Deixarem de apresentar qualquer item solicitado neste Edital e/ou apresentar preços 
manifestamente inexequíveis. 
 
11.3 A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar ainda propostas por fundamento 
de ordem técnica, jurídica ou administrativa, cuja justificativa fará obrigatoriamente. 
 
11.4 As Propostas de Preços que estejam de acordo com as disposições deste Edital, serão 
classificadas em ordem decrescente da maior oferta para a menor oferta. 
 
11.5 Feita a classificação será julgada como primeira colocada a licitante que apresentar 
Proposta de Preços que signifique a maior oferta à Administração, atendido como fator 
objetivo de julgamento de MAIOR OFERTA PERCENTUAL. 
  
11.6 Ultrapassada a fase de habilitação, não será permitida a desistência de participação e 
consequente retirada de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
11.7 A intimação das decisões referentes à habilitação, julgamento de propostas, adjudicação e 
homologação, será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, sem 
prejuízos de outros meios de publicidade complementares. 

 
12. DOS RECURSOS 
12.1 Dos atos da Comissão Permanente de Licitação julgadora da presente licitação caberão os 
recursos previstos no Art. 109 da Lei 8.666/93. 
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12.2 Os recursos serão interpostos mediante petição dirigida à Comissão Permanente de 
Licitação, a ser protocolada no Departamento de Protocolo e Arquivo da Prefeitura, 
observado o horário específico de funcionamento do setor, ou encaminhado até as 
23h59min59s do último dia do prazo ao e-mail recursos_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br . 
 
12.3 Interposto o recurso os demais interessados serão comunicados e poderão impugná-lo no 
prazo legal. 
 
12.4 Os recursos terão os efeitos previstos na Lei, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir efeito suspensivo aos que já não 
o tenha automaticamente. 
 
13. DA ENTREGA TÉCNICA DAS AMOSTRAS E DO TESTE OPERACIONAL E 
PRESENCIAL DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
13.1 A partir do quinto dia útil da devida comunicação/anúncio pela Comissão de Licitação pelos 
meios oficiais, a Licitante de melhor colocação no certame, julgada e considerada como primeira 
colocada, será convocada para demonstração e apresentação dos “Testes operacionais em escala 
real do sistema tecnológico integrado de gestão, fiscalização e de operação de estacionamento 
ora licitado, bem como dos equipamentos com conexão de dados, meios de pagamentos 
integrados, plataformas e módulos necessários e integrantes, conforme exposto”. 
 
13.2 A Licitante convocada terá o prazo máximo para cumprimento de tal exigência de 05 
(cinco) dias úteis após a referida convocação, com o devido agendamento formal e escrito pelas 
partes interessadas. 
 
13.3 A convocação da empresa Licitante aos referidos testes, conforme acima exposto, será por 
livre e exclusiva necessidade da agenda da Comissão de Licitação e Secretaria de Mobilidade 
Urbana, não havendo, portanto, quaisquer tipos de questionamentos quanto ao exposto. 
 
13.4 A empresa classificada como melhor colocada (antes da assinatura do contrato e da emissão 
da Ordem de Início), deverá realizar um teste presencial operacional do sistema tecnológico 
integrado de gestão/operação de estacionamento e dos testes dos equipamentos em escala real, 
sem custo para a Prefeitura de Jaguariúna, com todas as funcionalidades técnicas previstas na 
prova de conceito. 
  
13.5 Os testes terão que comprovar o atendimento às exigências mínimas deste Edital e do 
Termo de Referência (ANEXO II), bem como das declarações ora emitidas pela Empresa 
Licitante quando da apresentação dos envelopes. 
 
13.6 Os equipamentos /sistema serão avaliados pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 
 
13.7 A avaliação dos equipamentos/sistema levará em conta: 
 
13.7.1. Sistema Operacional (software)/sistema de gestão: programa para controlar , 
monitorar, fiscalizar, controlar a emissão de tíquetes e e-tíquetes, produzir relatórios. O 
sistema operacional deverá se comunicar via GPRS/DADOS ou outro meio disponível em 
geral com os equipamentos POS e Smartphones. Deve ter acesso via internet e operar 
online, em tempo real, identificando os veículos em situação regular e irregular de 
estacionamento através da fiscalização dos monitores. 
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13.7.2 Terminal POS, Parquímetros e PDA´s, as plataformas integradas de disponibilidade 
e de operação obrigatórios neste processo, tratados como coletores de dados que se 
comunicam com a base de dados remota de modo online, em, tempo real, por meio de 
tráfego de dados via telefonia celular e/ou Wi-Fi respectivamente a cada tipo de 
equipamento, permitindo que todas as transações efetivadas a cada tipo de equipamento, 
permitindo que todas as transações efetivadas através dele devam ser autenticadas na base 
de dados permitindo um controle em tempo real da operação. 
 
13.7.3. A plataforma “URA” – unidade de resposta audível. A plataforma de operação 
integrada e complementar de autoatendimento e de disponibilidade do serviço ao Usuário 
de maneira gratuita, por meio da telefonia fixa celular, através da central de atendimento 
eletrônica, que deverá ter módulo de envio e recebimento para ativação do e-tíquete com 
crédito pré-pago disponível e consulta de saldo. 
 
13.7.4. A plataforma “SMS”, que é uma plataforma de operação integrada e complementar 
de autoatendimento e de disponibilidade do serviço ao Usuário de maneira gratuita, por 
meio da telefonia celular pelo módulo de envio e recebimento para ativação do e-tíquete 
com crédito pré-pago disponível e consulta de saldo, possibilitando a integração com 
qualquer operadora de envio de SMS, desde que autorizada a realizar o serviço. O Usuário 
deverá acionar o serviço pelo seu próprio equipamento celular, discando o número o 
orientações que deverá ser fornecido pela CONCESSIONÁRIA. 
 
13.7.5. A plataforma do Cartão Inteligente sem contato é um meio de pagamento eletrônico 
da Plataforma Digital integrada e complementar de disponibilidade do serviço ao Usuário 
aceitos nos PDA´s e POS, por meio de crédito pré-pago ao portador e por opção de 
conveniência. 
 
13.7.6. O tíquete impresso ou e-tíquete, o único elemento comprobatório de pagamento que 
habilita a permissão de estacionamento de um veículo em uma vaga por um determinado 
período, ele deverá conter numeração única para cada ato de estacionamento. Esta 
numeração deverá sempre estar impressa no comprovante recebido. 
 
13.8 A Comissão julgadora do município, responsável pela avaliação e condução dos testes 
conforme exposto, com o objetivo de verificar a efetividade do sistema integrado de gestão 
e de operação de estacionamento rotativo, será definida pela Secretaria de Mobilidade 
Urbana. 
 
13.9 A Comissão julgadora fará “Ata Circunstanciada” das ocorrências durante os testes, e 
solicitará assinatura de um representante legal da empresa, fornecendo um atestado em caso de 
aprovação, caso atendam integralmente às especificações técnicas e funcionalidades contidas 
neste edital. 
 
13.10 O não atendimento a qualquer um dos itens dos testes dentro do escopo ora exigido 
conforme o exposto, além de impossibilitar o recebimento do referido atestado conforme 
exposto, trará perda integral dos direitos ora conquistados pela Empresa Licitante vencedora, 
tornando-se, portanto, como DESCLASSIFICADA no certame. 
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13.11 Caso assim ocorra, da mesma forma e prazo, após a DESCLASSIFICAÇÃO da primeira 
classificada, a Comissão de Licitações e a Secretaria de Mobilidade Urbana, convocará a 
segunda melhor classificada para efetuar os testes, e assim sucessivamente até a sua definição. 
 
13.12 A participação nesta Concorrência, bem como nos testes operacionais em escala real do 
sistema tecnológico integrado de gestão e de operação de estacionamento ora licitado, bem como 
dos equipamentos com conexão de dados, meios de pagamento, plataformas e módulos 
necessários e integrantes conforme exposto, e que implicarão na aceitação integral dos termos 
deste Edital, seus anexos e instruções, bem como normas gerais ou especiais aplicáveis, ora 
expostos. 
 
14 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
14.1 Decorridos os prazos recursais dos julgamentos das propostas e dos testes operacionais na 
forma da Lei, a Comissão de Licitações encaminhará o processo à autoridade competente, a 
quem competirá proceder à adjudicação do objeto e a homologação do certame. O vencedor será 
convocado para assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
homologação/adjudicação. 
 
14.2 Caso o adjudicatário não compareça no prazo estipulado será convocada a segunda 
colocada no certame e, assim por diante, até a última licitante classificada nos termos do disposto 
no § 2º do Artigo 64 da Lei Federal 8.666/93. 
 
14.3 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, implicará 
em multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato a favor da administração e o impedirá de 
participar de novas licitações pelo prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a critério da 
Administração. 
 
14.4 O contrato regular-se-á pelas cláusulas do presente Edital e seus anexos e pelas demais 
normas da Lei nº. 8666/93, e da Lei 8.987/95. 
 
15  DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO  
15.1 A Concessionária deverá solicitar antecipadamente ao Poder Concedente a liberação do 
número serial único da transação (NSU) e Código autorizador para emissão, comercialização e 
validação dos tíquetes e e-tíquetes. 
 
15.1.1 As liberações deverão ser solicitadas ao Poder Concedente no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas antecedentes a liberação, e serão pagas da seguinte forma: 
- Pagamento será a vista; 
- 24 (vinte e quatro) horas antes da liberação; 
- O pagamento será realizado conforme o percentual apresentado na proposta por tíquete/hora. 
Exemplo: Percentual mínimo proposto de 15% (quinze por cento). 
A tarifa por hora do estacionamento rotativo é de R$ 2,00 (dois reais), que multiplicado pelo 
percentual mínimo de 15% (quinze por cento), corresponde ao valor que será pago 
antecipadamente pela Concessionária no importe de R$ 0,30 (trinta centavos de real) para 
emissão, comercialização e validação dos tíquetes e e-tíquetes. 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
16.1 O sistema de Estacionamento pago deverá fazer uso de equipamentos de informática que 
possibilitem a operação através da emissão de tíquete eletrônico e/ou virtual, que permitam ao 
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usuário colocar o tíquete sem a necessidade de retornar ao veículo, e Sistema Informatizado de 
gestão, com disponibilização de informações financeiras em tempo real à ADMINISTRAÇÃO. 
 
16.2 A licitante vencedora deverá elaborar os projetos de implantação da sinalização vertical e 
horizontal, bem como de controle de fiscalização integrado e terminais portáteis. 
 
16.3 O sistema e equipamentos devem assegurar à ADMINISTRAÇÃO o recebimento da 
remuneração pela outorga da concessão definida na proposta da licitante vencedora, sem 
qualquer possibilidade de fraude, seja qual for a origem. 
 
16.4 Os serviços deverão observar rigorosamente os requisitos previstos no Termo de Referência 
(ANEXO II) deste Edital. Qualquer alteração que se faça necessária no decorrer da execução 
dos serviços e ainda, qualquer modificação futura, só poderá ser feita mediante prévia aprovação 
da Concedente, por escrito. 
 
16.5 A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao 
meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ação, omissão ou acidente ocorrido, por real 
comprovação da culpa, em virtude da realização dos serviços objeto deste edital, bem como da 
sua manutenção ou, por outro lado, pela omissão na realização de quaisquer atividades de escopo 
da empresa executora dos serviços será atribuível exclusivamente à licitante vencedora, que 
ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos contra a Prefeitura, bem como de quaisquer 
indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas, 
por real comprovação de culpa. 
 
16.6 A licitante vencedora será responsável, por quaisquer erros ou serviços executados em 
desacordo com este Edital, correndo por sua conta a recuperação e recomposição do mesmo e 
consequente pagamento dos danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos, vier a causar à 
Prefeitura e a terceiros, por real comprovação de culpa e pelo pagamento de indenizações, 
honorários de advogados, custas judiciais e outras despesas a que a Prefeitura ficar sujeita em 
consequência de ações movidas por ela ou terceiros prejudicados, até sentença final e sua 
execução. 
 
16.7 A licitante vencedora será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser 
vítimas seus empregados ou prepostos, no desempenho das tarefas relativas ao Termo de 
Referência (ANEXO II) deste Edital, na área ocupada pelos serviços e respectivas instalações ou 
em suas imediações, responsabilizando-se, ainda, pelo cumprimento de todos os encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários a eles referentes. 
 
16.8 Do total de vagas pertencente ao Estacionamento Rotativo, 5% (cinco por cento) conforme 
Resolução 303/2008 do Contran, considerando a Lei Federal nº 10.741/2003 serão destinadas aos 
Idosos e 2% (dois por cento) às pessoas portadoras de deficiência e/ou com dificuldade de 
mobilidade e locomoção, Lei Federal 10.098/2000, estacionamento de curta duração, Resolução 
nº 302/2002 do Contran e mais aquelas que no decorrer da operação a municipalidade houver por 
bem implantar, conforme deliberação do Concedente por meio de Decreto Municipal. 
 
16.9 A Concessionária deverá manter uma área específica no Município para instalação de Sede 
ou/ Filial ou/ Escritório Operacional, na área do sistema ou nas suas adjacências para 
atendimento ao público, com infraestrutura adequada e funcionamento restrito ao horário vigente 
da operação do Estacionamento Rotativo. 
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16.9.1. Para tanto, será concedido prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do 
contrato, sob pena de multa moratória diária, após este prazo, de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), limitada a 20 (vinte) dias de atraso, hipótese que acarretará a rescisão do contrato 
com aplicação de multa remuneratória no importe de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato. 
 
16.10 Neste local deverão, no mínimo, serem prestados os seguintes serviços:  
16.10.1 Informações gerais sobre localização, orientação e uso do Estacionamento Rotativo. 
 
16.10.2 Vendas e comercialização de tíquetes de estacionamento, e quitação de avisos de 
irregularidade. 
 
16.10.3 Cadastro de PDV’s e usuários. 
 
16.10.4 Recebimento e atendimento de sugestões, reclamações e consultas feitas pelos usuários e 
público em geral. 
 
16.10.5 Demais atividades decorrentes da prestação do serviço. 
 
16.11 A Concessionária deverá ser a única responsável pelos contratos de comercialização com 
os Postos De Vendas – PDV’s, e que para previsão e efeito da estrutura da proposta, a licitante 
deverá contemplar o percentual de 5% (cinco por cento) de comissão sobre o valor bruto da 
tarifa, a título de comercialização dos tíquetes de estacionamento, devendo zelar pelo bom 
desempenho, atendimento e imagem dos locais de venda junto ao público usuário.  
 
16.12 Os PDV’s credenciados pela Concessionária deverão ser por ela treinados quanto aos 
objetivos do Estacionamento Rotativo, e deverão receber todas as informações e material de 
apoio e sinalização para a correta prestação dos serviços; 
 
16.13 Os PDV’s deverão ser estrategicamente distribuídos de forma a atender uma proporção de 
1 (um) posto de venda para cada 30 (trinta) vagas, respeitada a regionalização das vagas e 
considerando nesta proporção a quantidade de PDV’s e de parquímetros instalados, devendo ter 
fácil acesso e conter sinalização de identificação, de modo a atender adequadamente a demanda 
dos usuários; 
 
16.14 A Concessionária deverá ser responsável por dimensionar a distribuição física dos locais 
de venda de cartões dos Equipamentos Eletrônicos e equipamento deverá ser objeto de 
aprovação pela Concedente; 
 
16.15 A Concessionária deverá ser responsável por dimensionar um fluxo de produção e 
abastecimento de insumos, considerando o ciclo produção-aquisição-utilização dos 
cartões/tíquetes eletrônicos, de modo a evitar a ocorrência de escassez de oferta e garantir aos 
usuários a facilidade permanente de aquisição de direito de estacionamento; 
 
16.16 A Concessionária deverá divulgar os Postos de Vendas com os nomes e localização, em 
seu sítio eletrônico e na Central de atendimento de forma a facilitar aos usuários a aquisição dos 
tíquetes eletrônicos ou seus créditos para uso no sistema de telefonia celular. 
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16.17 A Concessionária será, nos termos da legislação, a responsável pelo recolhimento mensal 
do imposto municipal sobre serviços (ISS). 
 
16.18 A Concessionária deverá manter em perfeito estado de funcionamento e segurança todos 
os equipamentos, as sinalizações viárias respectivas ao sistema e demais dispositivos utilizados 
para a perfeita operação do sistema de Estacionamento Rotativo Remunerado. 
 
16.19 A Concessionária deverá manter em reserva o mínimo de 5% dos equipamentos 
eletrônicos. 
 
16.20 A Concessionária deverá manter manutenções preventivas e corretivas de todos os 
equipamentos, incluindo os aspectos de estética e higiene dos equipamentos disponibilizados aos 
usuários. 
 
16.21 A troca ou reparo de danos aos equipamentos de controle, cobrança, comunicação e da 
sinalização, decorrentes a vandalismos, depredações, acidentes, quando estes comprometerem o 
Sistema do estacionamento rotativo. 
 
16.22 O reparo em calçadas e passeios, vias e logradouros públicos ocasionados pela 
implantação ou retirada de equipamentos ou sinalização. 
 
16.23 A sinalização viária e identificação das vias pertencentes a abrangência do Estacionamento 
Rotativo Remunerado serão de responsabilidade da concessionária devendo esta implantar, 
conservar, limpar e manter a sinalização vertical e horizontal na área do sistema rotativo, sempre 
em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 
 
16.24 A sinalização horizontal e vertical nas vias e logradouros públicos de abrangência do 
Sistema de Estacionamento Rotativo deverá ser implantada no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, a contar da aprovação do respectivo projeto pelo Poder Concedente. 
 
16.25 A Concessionária deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias contados da emissão da 
ordem de serviço, projeto de sinalização viária da área abrangida pelo Sistema de 
Estacionamento Rotativo, que será submetido à aprovação do Poder Concedente através do 
Secretaria de Mobilidade Urbana. 
 
16.26 A sinalização viária compreenderá toda área (vias e logradouros públicos) que fazem parte 
do estacionamento rotativo e sua regulamentação, tais como: dias e horários de operação do 
serviço, carga e descarga, pessoas portadoras de necessidades especiais e idosas, motocicletas, 
veículos especiais, área escolar; área de emergência, farmácias, permitido estacionamento, 
proibido estacionar, proibido parar e estacionar, veículos oficiais, locais de embarque e 
desembarque, locais de embarque e desembarque de escolares, entre outros. 
 
16.27 A sinalização horizontal deverá ser realizada conforme normas técnicas e incluirá: Marcas 
longitudinais, Marcas Transversais, Marcas de Canalização, Marcas de Delimitação e Controle 
de Estacionamento e inscrições no Pavimento. Deverá ser utilizada tinta à base de resina acrílica 
ou outro material, desde que aprovada pela Concedente, destinada à demarcação de pavimento, 
na cor branca, indicando os locais com estacionamento permitido e na cor amarela os locais com 
estacionamento proibido ou de estacionamento emergencial, tais como: farmácias e bancos, 
sendo que nestes locais a faixa deverá ser contínua. Compreenderão a implantação e manutenção 
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da sinalização horizontal toda pintura de solo e outras de sinalização para circulação em vias e 
logradouros destinados à área de estacionamento regulamentado. As legendas e símbolos 
referentes a: farmácias, bancos, motos, ônibus e outros, também deverão ser implantados. 
 
16.28 A implantação e manutenção da sinalização horizontal e vertical referentes ao sistema de 
estacionamento rotativo pertinente ao contrato, deverão ser de responsabilidade da 
concessionária, desde que dentro dos setores onde o serviço é explorado.  
 
16.29. A ADMINISTRAÇÃO deverá ter a possibilidade de conferir e auditar o sistema 
implantado, acessando os registros das transações operacionais e a exploração dos serviços 
objeto desta concessão. 
 
16.30. A ADMINISTRAÇÃO poderá a qualquer momento acessar o sistema Web através senha 
exclusiva previamente fornecida pela concessionária, podendo ainda elaborar relatórios 
gerenciais de fluxo diário financeiro, estatísticos, de veículos estacionados por zona com a sua 
respectiva rotatividade; 
 
17 DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  
17.1 Caberá à ADMINISTRAÇÃO exercer a supervisão da utilização do sistema de modo a 
garantir a rotatividade máxima através dos procedimentos adotados com vistas a socializar a 
maior oferta de vagas. 
 
17.2. Caberá à ADMINISTRAÇÃO fiscalizar através de seus instrumentos legais, tecnologia 
empregada e imagens captadas pelo sistema operacional e monitoramento, fazendo cumprir o 
que preceitua o CTB, autuando e aplicando a medida administrativa aos eventuais infratores que 
desrespeitarem o Sistema Rotativo de Estacionamento Público, sob risco de haver ainda 
desequilíbrio econômico e financeiro do sistema licitado e do contrato. 
 
17.2.1. Cabe à ADMINISTRAÇÃO, a qualquer tempo, reduzir ou ampliar o número de vagas 
ofertadas em razão da inexistência da procura por estacionamento. As alterações previstas 
deverão ser precedidas de estudos que comprovem tal necessidade. 
 
18. DAS SANÇÕES 
18.1 Além das sanções administrativas de que tratam os Artigos 86, 87 e 88, seus parágrafos e 
incisos, da Lei Federal nº 8.666/93, poderão ser aplicadas à CONCESSIONÁRIA, penalidades 
referentes a faltas ou infrações relacionadas aos aspectos técnicos e operacionais dos serviços, de 
acordo com a sua gravidade, em função da natureza do fato gerador e de sua implicação no pleno 
atendimento das condições estabelecidas pela ADMINISTRAÇÃO para a realização dos 
serviços. 
 
18.2 A ADMINISTRAÇÃO poderá aplicar à contratada multa moratória de 1% (um por cento) 
sobre média diária proporcional da receita, para casos comprovados de desatendimento ao objeto 
em si, até a regularização da situação.   
 
18.3 Na ocorrência de qualquer irregularidade a Concessionária será advertida por escrito. 
 
18.4 No caso de aplicação de quaisquer das penalidades previstas nos itens acima, é assegurada à 
contratada e ao contratante o direito de ampla defesa em processo administrativo a ser 
instaurado. 
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18.5 A Inexecução total ou parcial do contrato acarretará a declaração de caducidade da 
concessão, podendo ser declarada, em especial, quando: 
 
18.5.1 o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as 
normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 
 
18.5.2 a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares 
concernentes à concessão; 
 
18.5.3 a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 
decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
 
18.5.4 a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a 
adequada prestação do serviço concedido; 
 
18.5.5 a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 
 
18.5.6 a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a 
prestação do serviço; e 
 
18.5.7 a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e 
oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão, na 
forma do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
18.6 Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à 
concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na cláusula anterior, 
dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, 
nos termos contratuais. 
 
19.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1 Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta indica que tem pleno 
conhecimento dos elementos constantes deste Edital, bem como de todas as suas condições 
gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto as mesmas, como 
elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato. 
 
19.2 A Prefeitura poderá solicitar, de qualquer licitante, em qualquer momento, informações e 
esclarecimentos complementares para perfeito juízo e atendimento da DOCUMENTAÇÃO ou 
PROPOSTA apresentada. 
 
19.2.1 A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos 
apresentados à Prefeitura, quando solicitados eventualmente neste sentido, será automaticamente 
excluída da presente licitação. 
 
19.3 A autoridade administrativa poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e suficiente, podendo também anulá-
la por ilegalidade, sem que caiba aos licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou 
compensação. 
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19.4 O ajuste, suas alterações e rescisão, obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93 com suas 
alterações posteriores e demais normas pertinentes. 
 
19.5 Quando da contratação, o licitante vencedor deverá apresentar as mesmas condições 
consideradas indispensáveis à fase de qualificação. 
 
19.6 Qualquer cessão ou subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital só poderá ser feita 
com expressa autorização da Prefeitura do Município de Jaguariúna. 
 
19.7 Havendo a necessidade de alteração do tipo de vaga, não poderá haver 
descontinuidade do serviço. 
 
19.8 Findo o contrato de concessão, os parquímetros eventualmente instalados reverterão 
ao Município, sem qualquer indenização à Concessionária, nos termos do artigo 2º, §2º, da 
Lei Municipal 1.628/05. 
  
19.9 As partes elegem o Foro da Comarca de Jaguariúna, renunciando por mais privilegiado que 
seja, qualquer outro para dirimir questões oriundas do processamento desta licitação e do 
cumprimento do contrato dela originado. 
 
19.10 O presente Edital e seus anexos serão disponibilizados para consulta, ou para aquisição, a 
partir do dia 06 de abril de 2020, no Departamento de Licitações e Contratos, na Rua Alfredo 
Bueno nº 1235 – Centro, nos seguintes horários: das 8:00 às 16:00 horas, sendo fornecido o 
respectivo comprovante de aquisição. Será ainda disponibilizado, sem ônus, no portal eletrônico: 
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br . 

 
 

Jaguariúna, 03 de abril de 2020. 
 
 

Antônia M. S. X. Brasilino 
Diretora do Departamento de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
1 DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
1.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de todas as eventuais 
alterações contratuais, tudo devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de 
sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
 
1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria 
em exercício. 
 
1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
1.5 Declaração de que está apta a licitar, conforme ANEXO X. 
 
2 DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL: 
 
2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 
2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte ESTADUAL e MUNICIPAL, se houver, 
relativo ao domicílio, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação. 
 
2.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e à Seguridade Social, Estadual e Municipal 
(Débitos Mobiliários), com validade na data de abertura da Licitação. 
Obs.: Para a comprovação da regularidade com a Fazenda Federal e à Seguridade Social – INSS em 
nome do licitante, deverão ser comprovadas através da apresentação de CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE FISCAL RFB/PGFN Expedida pela Secretaria da Receita Federal, com prazo 
de validade em vigor. 
 
2.4 Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio 
da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.  
 
OBS: Na hipótese de não constar prazo de validade das Certidões apresentadas, este Município 
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a 
apresentação das propostas. 
 
2.5 Declaração da licitante, assinada por seu(s) representante(s) legal(is) sob as penas da Lei de 
que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz de 14 
(quatorze) anos, em atendimento ao disposto no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
conforme modelo constante do ANEXO VIII. 
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OBSERVAÇÕES: 
a) As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que optarem por postergar a 
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do Contrato e ter 
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos Termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar declaração, conforme 
modelo Anexo IV, de que estão enquadradas como microempresas ou empresa de pequeno porte 
(conforme o caso) nos termos do art. 3º da lei Complementar nº 123/06, e que querem exercer a 
preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços; 
 
b) A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a licitante, entretanto 
a mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06 - 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
 
c) As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar no Envelope 
nº 01 – Documentação para Habilitação todos os documentos referentes à regularidade fiscal, 
ainda que com restrições, todavia, apresentada a declaração constante do item acima, eventual 
restrição poderá ser sanada após o julgamento das propostas de preços, como condição para a 
assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06. 
 
3 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
3.1 Não será aceito atestado sem registro na entidade profissional competente ou 
atestados/contratos de demonstração ou testes. 
 
3.2 Apresentação de Certidão de registro da Licitante (pessoa jurídica) na entidade profissional 
competente, ou seja, Certidão de Registro da empresa no CREA, conforme Resolução 266/79, ou 
no CAU, conforme Lei Federal 12.378/10, dentro do prazo de validade na data limite para 
apresentação dos envelopes. 
 
3.3 Apresentação da Certidão de registro do profissional competente (pessoa física) na sua 
respectiva entidade (CREA ou CAU), com validade na data limite para apresentação dos 
envelopes, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais, devidamente vinculado a 
empresa licitante. 
 
3.4 Apresentação de atestado de capacidade operacional, em nome da licitante, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou provado, comprobatório do desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto desta licitação, devidamente registrado na entidade 
profissional, comprovando a exploração, implantação, operação, administração e gerenciamento 
de Sistema de Estacionamento Eletrônico Rotativo em cidade com no mínimo 350 (trezentas e 
cinquenta) vagas em ruas, vias e logradouros públicos. 
 
3.5 Atestado de Visita Técnica emitido pela Secretaria de Mobilidade Urbana.  
 
4 DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
4.1 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial e extrajudicial expedida 
pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias que 
antecedem a abertura da licitação quando o prazo de sua validade não estiver definido.  
4.2. Nas hipóteses em que a Certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 
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comprovante de homologação/deferimento pelo juízo competente ao Plano de Recuperação 
Judicial/Extrajudicial em pleno vigor. 
 
5.0 DOCUMENTOS RELATIVOS À MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
5.1 Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar n. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no Anexo IV.      
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ANEXO II  
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
LOCALIZAÇÃO E QUANTITATIVOS – MAPA ROTATIVO – 
CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA ZONA AZUL DE 
JAGUARIÚNA – CONCEITOS E REQUISITOS DA OPERAÇÃO – 
ESPECIFICAÇÕES, FUNCIONALIDADES E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO 
SISTEMA DE GESTÃO E DA OPERAÇÃO 
 
CONCESSÃO ONEROSA DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, EXPLORAÇÃO, MANUTENÇÃO 

E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO DE VEÍCULOS 

- ZONA AZUL, EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA - SP, DE 

ACORDO COM A LEI MUNICIPAL nº 1.628 de 08 de novembro de 2005 e DECRETO 

REGULAMENTAR nº 4.103/2019. 
 

1. INTRODUÇÃO       

 

O presente Termo de Referência foi elaborado pelo Município de Jaguariúna - Estado de São 

Paulo, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, para a contratação de empresa para 

prestação de serviços técnico de implantação, manutenção, operação e gerenciamento do 

sistema de estacionamento rotativo pago denominado “ZONA AZUL JAGUARIÚNA”, em 

logradouros públicos do Município de Jaguariúna, conforme disposto nas Leis Federais  nº 

8.987/1995  e  nº  8.666/93, Lei Municipal nº 1.628 de 08/11/2005  e  Decreto regulamentar nº 

4.103/2019 e suas alterações;  Incluindo a instalação e manutenção da sinalização viária, 

horizontal e vertical, nas áreas definidas pelo Poder Concedente, atualização tecnológica, 

gestão, monitoramento, registro e gerenciamento das informações de todas as operações, com 

o objetivo de organizar o fluxo de veículos e  democratizar o uso do espaço público, promover o 

aumento da rotatividade das vagas para estacionamento, bem como melhorar a acessibilidade 

das pessoas nas regiões central  de maior concentração de tráfego. 

 

Observa-se no Brasil e, consequentemente no Município de Jaguariúna, um aumento 

significativo do número de veículos automotores em circulação, demonstrando uma tendência de 

crescimento rápido para os próximos anos, trazendo consequências negativas para a fluidez do 

trânsito, bem como para o estacionamento particularmente em centros de grande 

movimentação. 

 

E como se sabe, o sistema de estacionamento rotativo “ZONA AZUL” é um instrumento da 
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engenharia de tráfego criado com o objetivo de permitir que várias pessoas possam ocupar a 

mesma vaga ao longo do dia, quando o volume de estacionamento de veículos que deseja 

estacionar em uma determinada localidade é maior que a quantidade de vagas disponíveis, 

democratizando o uso do espaço público em áreas onde o espaço é escasso.   

 

Este fato exige que o Poder Público adote providências que venham proporcionar soluções 

eficazes objetivando o conforto e a segurança para os usuários das áreas públicas de 

estacionamento e por consequência para as empresas localizadas nas regiões, especialmente 

aquelas das atividades de comércio, prestadores de serviços e escritórios em geral. 

 

O estacionamento rotativo pago, em vias e logradouros públicos, é um poderoso instrumento de 

gestão de trânsito, enquanto ordenador do uso do solo viário urbano. Esta é a melhor opção de 

que dispõe as cidades que desejam efetivamente resolver o problema da carência de vagas de 

estacionamento em regiões comerciais e de serviços.  

 

O estacionamento rotativo pago é largamente utilizado em todo o mundo, de diversas maneiras. 

Nos Estados Unidos, em vários países da Europa e já em muitos municípios brasileiros, utiliza-

se de equipamentos eletrônicos multivagas e Sistemas integrados. 

 

Centenas de municípios brasileiros já adotam os estacionamentos rotativos, como solução para 

a melhoria do sistema viário, sendo administrados pela municipalidade ou por empresas 

privadas. 

Em diversos países da Europa e América do Norte esta atividade encontra-se modernizada 

através da utilização de sistemas e equipamentos eletrônicos informatizados de arrecadação e 

controle. A título de exemplo, países como os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, utilizavam 

em larga escala os "Equipamentos" individualizados por vaga, enquanto na Europa, utilizam em 

maior quantidade os "Equipamentos Eletrônicos do Tipo Multivagas, os quais proporcionam a 

execução eletrônica da distribuição, arrecadação e controle, resultando assim em um serviço de 

elevado nível tanto para o Poder Concedente como para os usuário, assim, diversos municípios 

brasileiros, estão buscando soluções para aperfeiçoar o sistema de estacionamento rotativo com 

a adoção de equipamentos eletrônicos multivagas. 

 

 Atualmente, são muitos os municípios brasileiros que já adotam o sistema eletrônico de 

controle, e todos através de concessões públicas. No Brasil, o sistema com “equipamentos 

eletrônicos multivagas” se mostrou eficiente e vêm apresentado resultados positivos, como por 

exemplo, em Porto Alegre, Caxias do Sul, São Leopoldo, Jundiaí, Americana, Porto Ferreira, 
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Santo André, Mogi das Cruzes, Osasco, Araras, Limeira, Piracicaba, Jacareí, Londrina, 

Resende, Socorro, Cariacica, Vitória, Jundiaí, Vila Velha, Avaré, Botucatu, Itatiba, São Carlos, 

Gravataí, Valinhos, Petrópolis, Guaratinguetá, Carapicuíba, Arco Verde, Jaraguá do Sul, Itajaí, 

Florianópolis, Mauá etc. 

 

Após as pesquisas e estudos relativos à modernização e com base em modelos de sistema 

implantados no Brasil, a  Secretaria de Mobilidade Urbana do Município de Jaguariúna, concluiu 

que a modernização do estacionamento regulamentado rotativo pago, deveria ser feita através 

de controle informatizado, integrado com sistema de pagamento móvel e venda individual 

através parquímetros multivagas, sistema que avaliamos ser o mais eficiente no controle sobre a 

arrecadação e na qualidade do serviço prestado, ampliando bastantes as formas e  meios de 

pagamento, tanto para os residentes como os visitantes e turistas, sendo adotado pela maioria 

dos municípios brasileiros. 

 

O controle das áreas de estacionamento de veículos proposto encaixa-se dentro desta lógica e 

sua cobrança deverá custear os investimentos necessários para a prestação de serviços. 
 

Destacamos, dentre vários os fatores de grande importância no uso do sistema informatizado:  

 

1.1. O sistema de estacionamento rotativo regulamentado pago tem como objetivo organizar o 

fluxo através da gestão efetiva e sua fiscalização, democratizarem o uso do espaço público, 

promover o aumento da oferta de vagas rotativas para estacionamento, gerar rotatividade nas 

vagas, melhorar a acessibilidade das pessoas à área central dinamizando o turismo, a rede do 

comércio e a rede de serviços do Município. 

 

1.2. O sistema tem por objeto, instituir o serviço público consubstanciado no Sistema de 

estacionamento rotativo Pago de Veículos nas vias púbicas do Município de Jaguariúna, em 

áreas especiais denominadas de “ZONA AZUL”, para o estacionamento de veículos automotores 

do tipo de passeio e similares, incluindo-se de passageiros e cargas, por tempo limitado, 

mediante pagamento de tarifa; e disciplinar suas condições de implantação, manutenção e 

operacionalização, conforme competência conferida pelo inciso X do artigo 24 da Lei Nacional 

no 9.503, de 23 de setembro de 1997, pelo tempo máximo de 2 (duas horas) por ocupação de 

uma mesma vaga,  à  ser implantada nos locais com maior necessidade da rotatividade  do 

Município. 

 

1.3. Apresentar aos usuários um novo conceito de serviço de pagamento, que deverá se integrar 
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à infraestrutura de estacionamento existente por terminais eletrônicos. O sistema móvel deverá 

permitir regularizar seu estacionamento em todas as ocasiões, comprando a distância seu 

tíquete virtual através de smartphone. 

 

1.4. Garantir, ao Poder Concedente, perfeito controle sobre a arrecadação, além de proporcionar 

flexibilidade nas programações dos equipamentos, o que permite um melhor planejamento da 

operação dos serviços, trazendo resultados positivos para o estacionamento e para o tráfego em 

geral; 

 

1.5. Permitir ao usuário pagar proporcionalmente ao tempo utilizado, possibilitando a devolução 

do valor correspondente aos minutos não utilizados no sistema. 

 

1.6. Coordenar e aperfeiçoar a utilização do espaço público, através da distribuição planejada 

dos equipamentos, utilizando os parquímetros tanto nas vias públicas como dentro de 

estabelecimentos comerciais credenciados pela concessionaria, levando em consideração a 

largura dos passeios públicos e as peculiaridades do local, sendo vedada a criação de 

obstáculos ao trânsito de pedestres. 

 

1.7. Devido à possibilidade da presença de veículos de outros países, todas as plataformas do 

sistema de gestão, operação, atendimento, disponibilidade de compra e fiscalização, deverão 

permitir a inserção de placas de veículos registrados no Brasil e em outros países, incluindo o 

novo formato de placas de veículos do Mercosul. Não será aceito remoção de caracteres ou 

digitação parcial ou alternativa dos códigos presentes nas placas.  

 

2. LOCALIZAÇÃO E QUANTITATIVOS 

 

2.1. As áreas do Sistema Estacionamento Rotativo Pago da Cidade de Jaguariúna, 

compreenderão o número estimado de 778 vagas, podendo ocorrer variação para maior ou 

menor de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o referido quantitativo, e que contempla as 

ruas demarcadas no mapa a seguir.  

 

Contemplando as ruas do centro e em torno, tendo a seguinte ÁREA DE ABRANGÊNCIA: 

a- Rua Alfredo Bueno 

b- Rua Alfredo Engler 

c- Rua Cândido Bueno 
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d- Rua Carlos Turato 

e- Rua Cel. Amâncio Bueno 

f- Travessa Dona Emerlinda 

g- Rua José Alves Guedes 

h- Rua Júlia Bueno 

i- Rua Lauro de Carvalho 

j- Rua Silvia Bueno 

k- Praça Umbelina Bueno 

 

2.2. Mapa ilustrativo do sistema de estacionamento regulamentado: 

                               

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. CRESCIMENTO DA FROTA DA CIDADE DE JAGUARIUNA – DADOS DENATRAN: 
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OBS:- Prevendo ainda um crescimento anual médio de 5% de acordo com a Frota de 

veículos cadastrados no DETRAN-SP. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1. O Projeto de Concessão da Operação do Sistema de estacionamento rotativo tem como 

objetivo organizar o fluxo e democratizar o uso do espaço público da região central, com maior 

demanda nos horários comerciais, promovendo o aumento da oferta e da rotatividade das vagas 

para estacionamento, bem como melhorar a acessibilidade das pessoas nas regiões e áreas de 

maior concentração de tráfego. 

 

4. BENEFÍCIOS 

 

4.1. A implantação desse projeto trará maior comodidade e mobilidade à população de 

Jaguariúna, disponibilizando uma tecnologia que proporcionará melhor qualidade de vida e 

preservação ambiental.  

Muitos outros benefícios podem ser listados, sem exaurir a relação, como: 

a) Melhor gestão e maior facilidade na comercialização das vagas do estacionamento público; 

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

c) Redução da circulação desnecessária de veículos particulares na região central da cidade; 

d) Redução dos congestionamentos e melhora da fluidez do tráfego; 

e) Redução de impactos ambientais de emissão de poluentes; 

f) Uso de novas tecnologias para pagamento de serviços públicos; 

g) Maior eficiência e otimização dos recursos humanos para fiscalização; 

ANO FROTA CARROS CRESCIMENTO ANO FROTA MOTOS CRESCIMENTO
2008 23.571 15.582 2008 23.571 6.325
2009 24.898 16.488 5,81% 2009 24.898 6.639 4,96%
2010 26.597 17.541 6,39% 2010 26.597 7.158 7,82%
2011 28.597 18.781 7,07% 2011 28.597 7.751 8,28%
2012 30.637 20.247 7,81% 2012 30.637 8.191 5,68%
2013 33.164 22.239 9,84% 2013 33.164 8.581 4,76%
2014 35.312 23.720 6,66% 2014 35.312 9.019 5,10%
2015 36.707 24.732 4,27% 2015 36.707 9.356 3,74%
2016 37.878 25.540 3,27% 2016 37.878 9.644 3,08%
2017 39.111 26.496 3,74% 2017 39.111 9.914 2,80%
2018 40.289 27.339 3,18% 2018 40.289 10.262 3,51%

jun-19 41.132 27.979 2,34% jun-19 41.132 10.464 1,97%
5,80% 4,97%MÉDIA: MÉDIA:

FROTA VEICULOS - JAGUARIÚNA FROTA VEICULOS - JAGUARIÚNA
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h) Aumento da circulação de pessoas nas áreas centrais, favorecendo o comércio local; 

 

5. OBJETO 

 

5.1. Concessão onerosa do serviço técnico de implantação, manutenção operação e 

gerenciamento do Sistema de Estacionamento Rotativo pago denominado de “ZONA AZUL”, nas 

vias e logradouros públicos do Município de Jaguariúna, conforme disposto na Lei Municipal nº 

1.628 de 08/11/2005, Decreto regulamentar nº 4.103/2019 e nas Leis Federais nº 8.987/1995 e 

nº 8.666/93.  
 

5.2. O prazo da exploração e outorga será de 10 (dez) anos, renovável por igual período. 

 

6. REGIME DE EXECUÇÃO 

 

6.1.  A prestação de serviços técnicos de implantação, manutenção, operação e gerenciamento 

do sistema de Estacionamento Rotativo pago de veículos nas vias e logradouros públicos do 

Município de Jaguariúna, em locais permitidos pela municipalidade. 

 

6.2. O Município de Jaguariúna poderá reservar ou autorizar a ocupação de vagas de 

Estacionamento Rotativo para a realização de eventos próprios, sem qualquer ônus ou 

pagamento de tarifa, desde que comunicado com antecedência de no mínimo 05 (cinco) dias 

corridos. 

 

7. TERMINOLOGIA, CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Considera-se para efeito deste Termo de Referência os seguintes conceitos e definições 

referentes ao Sistema de Estacionamento Rotativo Pago: 

 

7.1. Poder Concedente: Município de Jaguariúna; 

 

7.2. Concessionário (a): empresa ganhadora de processo licitatório, com outorga de operar o 

Sistema de Estacionamento Rotativo do Município, conforme especificações deste Termo de 

Referência, do Edital licitatório e do Contrato com o Município de Jaguariúna; 

 

7.3. A Secretaria de Mobilidade Urbana é o órgão responsável pelo Sistema de “ZONA AZUL” e 
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delegante das áreas pertencentes ao Sistema; 

 

7.4. O Equipamento eletrônico corresponde ao terminal com software específico para o Sistema 

de Estacionamento, que se comunica com a base de dados remota em tempo real por meio de 

tráfego de dados, permitindo a venda de tíquetes de estacionamento ao Usuário, recargas e/ou 

App de Venda de tíquetes virtuais, consubstanciando o equipamento que será utilizado para 

emissão dos Tíquetes avulsos nos postos de venda. 

 

7.5. Sistema operacional: (Software) / sistema de gestão: software de gestão do Sistema de 

estacionamento rotativo específico para gerenciar, monitorar, fiscalizar, controlar a emissão de 

tíquete, tíquetes avulsos e produzir relatórios. O sistema operacional deverá se comunicar via 

GPRS, 3G, 4G ou WI-FI com os equipamentos eletrônicos tipo PARQUÍMETROS (para 

ambientes externos ou internos) e Smartphones. Deve ter acesso via internet e funcionar on-line. 

Deverá identificar os veículos em situação regular e irregular; 

 

7.6. PDV’s: postos de vendas cadastrados pela Concessionária para vender seus Produtos 

(tíquetes e recargas); 

 

7.7. Downtime: percentagem ou duração de tempo em que um sistema de computador, ou um 

de seus componentes, permanece inativo por causa de um problema inesperado ou para fins de 

manutenção, troca de equipamento, arquivamento de dados antigos etc.; 

 

7.8. VPN: “Virtual Private Network” – VPN”- Rede Particular Virtual; 

 

7.9. CTB: Código de Trânsito Brasileiro – Lei Federal 9.503/97; 

 

7.10. Smartphones: tele móvel com funcionalidades de um PDA; 

 

7.11. PDA (Personal Digital Assistant) – aparelho de telefonia móvel com funcionalidades de 

microcomputador inteligente - smartphone 

 

7.12. W3C: padrões reconhecidos internacionalmente para a interpretação de conteúdos da 

internet; 

 

7.13. GPRS (General Packet Radio Service) ou superior - tecnologia que aumenta as taxas de 

transferência de dados nas redes GSM existentes. Esta permite o transporte de dados por 
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pacotes (Comutação por pacotes); 

 

7.14. SSL - Secure Sockets Layer - protocolos criptográficos que conferem segurança de 

comunicação na Internet para serviços como e-mail, navegação por páginas e outros tipos de 

transferência de dados; 

 

7.15. Browser: Sistema ou programa para navegar (acessar a internet); 

 

7.16. DATACENTER: Centro de processamento de dados ou CPD; 

 

7.17. LCD: "Liquid Crystal Display" - "tela de cristal líquido": painel fino utilizado para exibir 

imagens, vídeos e textos em suportes diversos como monitor de computador, televisores, 

câmeras digitais, celulares, calculadoras e outros dispositivos; 

 

7.18. LAN: Area Network - Rede Local). Conjunto de computadores que pertencem a uma 

mesma organização e que estão ligados entre eles numa pequena área geográfica por uma 

rede, frequentemente através de uma mesma tecnologia; 

 

7.19. Wi-fi: dispositivos de rede local sem fios (WLAN); 

 

7.20. Talonário Eletrônico de Multas: Sistema/software e equipamentos utilizados em operações 

de fiscalização, podendo utilizar a tecnologia de reconhecimento ótico de caracteres ou 

reconhecimento de placas de veículos. 

 

7.21. VAGAS ROTATIVAS: Espaços delimitados para estacionamento de veículos automotores 

do tipo de passeio, utilizadas no sistema de Estacionamento Rotativo pago regulamentado. 

 

7.22. AVISO DE COBRANÇA DE TARIFA (ACT): Os veículos que se encontrarem estacionados 

sem pagamento da tarifa ou com o tempo pago expirado (não excedendo o tempo máximo

estipulado na Placa de Regulamentação), serão notificados pelos monitores de fiscalização com 

prazo diferenciado para regularizar sua situação de irregularidade a contar do horário da emissão. 

O ACT deve especificar o enquadramento da irregularidade, data e hora da emissão, placas do 

veículo, conforme regulamentação em vigor. 

 

7.22.1- Emitido o AVISO DE COBRANÇA DE TARIFA, o usuário poderá 
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permanecer estacionado respeitando o limite máximo de permanência na vaga; 

 

7.22.2- Os usuários de veículos notificados através de ACT, poderão efetuar o 

pagamento da Tarifa através de “Aviso de Pós Utilização” ou “Aviso de 

Irregularidade”, mediante o pagamento do valor correspondente para 

regularização, conforme regulamentação em vigor.  

 

7.22.3- Equipamento eletrônico multivagas (PARQUÍMETRO): é um emissor de 

tíquete a serem instalados nas ruas e vias da Cidade ou em estabelecimentos 

comerciais previamente credenciados, no polígono estabelecido pelo 

estacionamento rotativo.  
 

8. DEFINIÇÕES DE ÁREAS E PRAZOS 

 

8.1. A área de abrangência do sistema de Estacionamento Rotativo refere-se às vias e 

logradouros públicos do Município de Jaguariúna, podendo ser alterada conforme a 

conveniência e a necessidade do Poder Concedente, em concordância com a Concessionária 

pelo sistema de Estacionamento Rotativo ora concedido; 

 

8.2. A Concedente poderá a qualquer tempo e por interesse da Administração Pública, aumentar 

ou diminuir o número de vagas ofertadas por esta Licitação, em concordância com a 

Concessionária pelo sistema de Estacionamento Rotativo ora concedido, dentro dos limites 

legais.  

 

8.3. Da decisão, por parte da Concedente, de diminuir o número de vagas, este fato não gerará 

qualquer valor ou indenização em favor da Concessionária. Devendo a Concessionária realizar 

as adequações necessárias em relação à infraestrutura e pessoal para o atendimento, desde 

que respeitado o equilíbrio econômico e financeiro da operação e do contrato licitado; 

 

8.4. A estimativa do número total de vagas rotativas pertencentes ao sistema de Estacionamento 

Rotativo pago, segue de acordo com o item 2. 

 
8.5. O Prazo para Implantação da “ZONA AZUL” nos locais determinados será de 30 (trinta) dias 
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após a ordem de serviço emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que devidamente justificado e autorizado pelo Poder Público; 

 

9. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OPERAÇÃO DA ZONA AZUL DE JAGUARIÚNA - SP” 

 

9.1. A operação dos Estacionamentos Rotativos deverá ser feita pela Concessionária, sob 

supervisão e orientação do Poder Concedente; 

 

9.2. As atividades operacionais e obrigações a serem executadas pela Concessionária 

envolvem: 

 

9.2.1. Aquisição do número serial único da transação (NSU) e Código autorizador, que são 

gerados e controlados pelo Poder Concedente, para posterior validação e comercialização dos 

tíquetes e e-tíquetes de estacionamento rotativo; 

 

9.2.2. Realizar contratos de comercialização com os Postos de Vendas, sendo a única 

responsável pelos contratos firmados, eximindo o Poder Concedente de qualquer 

responsabilidade e intervenção deste acordo comercial;  

 

9.2.3. Elaboração e Implantação dos pré-projetos necessários para implantação e/ou 

manutenção das áreas do estacionamento, incluindo os pré-projetos de sinalização viária, 

sempre com a supervisão e autorização do Poder Concedente, através da Secretaria de 

Mobilidade Urbana. 

 

9.2.4. Execução e operacionalização da campanha de esclarecimento da utilização do 

estacionamento ao usuário, por no mínimo 15 (quinze) dias antes da efetivação da cobrança do 

Estacionamento Rotativo Pago, com supervisão do Poder Concedente, por meio de jornal, rádio, 

folders e outros meios necessários. 

 

9.2.5. A comunicação com os usuários deverá ser efetuada de forma permanente e de forma a 

educar o usuário quanto à correta utilização do sistema; 

 

9.2.6. Realizar ações de divulgação, antecedendo o início da operação e esclarecendo à 

população, informando sobre o novo sistema e data de início de funcionamento, formas de 

aquisição e acesso aos meios de pagamento, dentre outras atividades pertinentes; 
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9.2.7. A realização de campanhas de esclarecimento aos usuários durante todo o período da 

concessão sempre que houver alterações no Sistema ou necessidade; 

 

9.2.8. A implantação de identidade e de comunicação visual do Sistema de Estacionamento 

Rotativo, para ser utilizada nos PDV’s, Monitores e Central de Atendimento; 

 

9.2.9. Acompanhamento e garantia do funcionamento dos equipamentos em campo verificando 

a sincronização entre os diversos sistemas e equipamentos, sinal de conectividade entre 

sistemas, equipamentos e Centros de controle, o perfeito funcionamento dos PDV’s, 

Parquímetros e PDA´s; 

 

9.2.10. Verificação e realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 

sistemas e da sinalização de trânsito para as áreas pertencentes ao Sistema de Estacionamento 

Rotativo; 

 

9.2.11. Controle da utilização do estacionamento, incluindo a verificação das condições de 

regularidade de utilização das vagas de Estacionamento Rotativo; 

 

9.2.12. Em caso de ocupação irregular das vagas da ZONA AZUL”, o operador da 

Concessionária deverá emitir e afixar, o aviso de irregularidade, no veículo; 

 

9.2.13. Manutenção da equipe de monitores para atender a demanda, conforme exposto.  

 

9.2.14. Manutenção de sítio website contendo todas as informações e funções pertinentes à 

operação; 

 

9.2.15. Operacionalização, execução e manutenção da central de atendimento durante o período 

que compreende a utilização diária do sistema de Estacionamento Rotativo; 

 

9.2.16. Execução e manutenção da sinalização vertical e horizontal necessária para caracterizar 

a “ZONA AZUL”, sempre com a supervisão e autorização do Poder Concedente; 

 

9.2.17. Disponibilizar ao Poder Concedente, relatórios com indicadores da taxa de ocupação e 

de respeito do sistema; 
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9.2.18. O sistema disponibilizado ao Poder Concedente de fiscalização integrado que será 

operado pelos agentes públicos do Município exclusivamente, deverá ainda possuir módulo para 

identificação da placa do veículo via OCR (Optical Carachter Recongnition), facilitando o 

preenchimento da placa e diminuindo os possíveis erros. 

 

10. MÃO DE OBRA 

 

10.1. A mão de obra é de responsabilidade da Concessionária e só poderá ser utilizado pessoal 

qualificado conforme exigências mínimas deste Termo de Referência, devidamente uniformizado 

com colete/uniforme, contendo a identificação da operadora, com nome no fardamento ou 

crachá de identificação em local visível à razão média de 01 monitor a cada 80 (oitenta) vagas, 

com reserva adicional de 10% em cumprimento da carga horária prevista pelo sistema CLT, sem 

prejuízo do pessoal administrativo. 

 

11. CONCEITOS E REQUISITOS DA OPERAÇÃO 

 

11.1. Monitoramento: O monitoramento será realizado pela Concessionária e, em havendo 

infração de Trânsito, os monitores da Concessionária emitirão um “Aviso de Cobrança de Tarifa” 

com valor referente a TARIFA DE PÓS-UTILIZAÇÃO e de IRREGULARIDADE. 

 

11.2. Fiscalização: A fiscalização será realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e seus 

subordinados com a devida competência, exclusivamente. 

 

11.3. SISTEMA “ZONA AZUL”:  é o sistema de Estacionamento Rotativo pago de Jaguariúna, 

composto por vagas normais, motos, carga e descarga, idosos e portadores de deficiência, em 

áreas regulamentadas para estacionamento de veículos, em vias e logradouros públicos, 

definidos e autorizados pelo Município (Poder Concedente), através de Leis e Decretos 

Municipais amparado na lei federal, com a cobrança de tarifa para a sua ocupação numa mesma 

vaga por período de no máximo 02 (duas) horas. 

 

11.4. Tíquete Avulso ou e-Tíquete: impresso ou não, com número serial único (NSU) da 

transação e Código autorizador para cada emissão de estacionamento; esta numeração deverá 

sempre estar impressa no tíquete. A geração, emissão e o controle da NSU são de 

responsabilidade do Poder Concedente através da Secretaria de Mobilidade Urbana. 
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11.5. Créditos Eletrônicos de Estacionamento: Crédito adquirido antecipadamente pelo usuário 

para pagamento e utilização na ZONA AZUL, através da emissão de tíquete e/ou e-tíquete, 

obtido mediante sistema eletrônico de obtenção de créditos, podendo ser, mas não se limitando 

a estes, pelo site da empresa concessionária na internet, em aplicativos mobile (gratuitos) nas 

lojas virtuais e através de Postos de Vendas da concessionária ou outros que esta disponibilize.  

Deverá estar disponível para opção de aquisição de tempo de estacionamento, no mínimo as 

opções de 30, 60, 90 e 120 minutos. 

 

11.6. Conta pré-paga: Quando o usuário optar por utilizar o sistema de crédito eletrônico virtual, 

o sistema deverá fornecer uma forma de controle deste crédito e ainda deverá ter vinculado 

obrigatoriamente um cadastro do usuário, contendo no mínimo CPF e telefone. Esta conta 

deverá permitir a consulta por parte do usuário do histórico de operações de crédito e débito de 

utilizações. 

 

11.7. TOLERÂNCIA OU ISENÇÃO de 20 (vinte) minutos: A Concessionária deverá contemplar 

na sua operação, na primeira leitura e/ou na primeira verificação do veículo estacionado, período 

de tolerância ou isenção de 20 minutos a partir do monitoramento efetuado pelo monitor da 

Concessionária, possibilitando assim conforto e tempo justo para o deslocamento do Usuário 

para adquirir o tíquete de estacionamento pelos PDV’s e Parquímetros, não havendo qualquer 

tipo de tolerância adicional, independentemente de qualquer tipo de entendimento ou motivo, 

alheio ao sistema de estacionamento ora licitado e implantado. 

 

11.8. O tempo de estacionamento inicia quando o veículo ocupa a vaga rotativa, devidamente 

verificado eletronicamente quando do monitoramento do veículo estacionado pelos meios 

disponíveis, não havendo qualquer tipo de tolerância adicional, independentemente de qualquer 

tipo de entendimento ou motivo, alheio ao sistema de estacionamento: 

 

11.8.1 Não haverá Tolerância ou Isenção de 20 minutos quando já ter sido iniciado ou acionado 

o uso de plataformas de autoatendimento e/ou de conveniência, ou seja, quando do seu 

acionamento pelo próprio usuário, que se iniciará a partir do acionamento na plataforma do App; 

 

11.8.2 O início do tempo do estacionamento será computado quando da compra ou ativação do 

APP ou demais plataformas automáticas do período pelo Usuário, independentemente do tempo 

da tolerância ou isenção. 

 

11.8.3 Somente quando expirado o tempo de tolerância de 20 minutos se couber, é que o 
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usuário poderá ser notificado pelo monitor da concessionária, numa nova leitura e/ou numa nova 

verificação, iniciando assim o período para verificação de irregularidade, caso haja.  

 

11.8.4 Caso seja verificado e confirmado a irregularidade, desde que respeitado o tempo de 

isenção caso haja, se dá o início de tempo de estacionamento computado a partir da emissão do 

ACT na forma online. 

 

11.8.5 Caso seja dado a emissão do ACT, sem ter sido dado o tempo de tolerância de 20 

minutos ou ainda antes da sua expiração do período de 20 minutos, o ACT deverá ser 

cancelado. 

 

11.9. Usuário: Todo o Condutor de veículo automotor que utiliza o sistema de Estacionamento 

Rotativo público pago no Município de Jaguariúna. 

 

11.10. Monitor: Pessoa credenciada pela concessionária para exercer as atividades de 

monitoramento, realizando a notificação de aviso prévio ao usuário em caso de irregularidade. 

Também é responsável pela orientação aos usuários condutores de veículos que utilizam o 

sistema regulamentado e por informar aos fiscais de trânsito as irregularidades consideradas 

infração de trânsito relativas às áreas do sistema regulamentado, de forma eletrônica e ou 

presencial. 

 

11.11. Fiscal de Trânsito: Agente de trânsito e/ou Guarda Municipal e/ou Policial Militar ou 

servidor público, homologado, credenciado e autorizado pela autoridade de trânsito para o 

exercício das atividades de policiamento ostensivo de trânsito; é uma pessoa competente para 

lavrar a infração de trânsito, ao constatar a ocorrência in loco, emitindo o “Auto de Infração de 

Trânsito – AIT”. 

 

12. - ESPECIFICAÇÕES, FUNCIONALIDADES E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA 
DE GESTÃO E DA OPERAÇÃO 

 

12.1. DO SISTEMA DE GESTÃO:   

Sistema operacional (Software) / sistema de gestão: programa para controlar, monitorar, 

fiscalizar, controlar a emissão de tíquetes e e-tíquetes, produzir relatórios. O sistema operacional 

deverá se comunicar via GPRS/Dados ou outro meio disponível em geral com os equipamentos 

e Smartphones. Deve ter acesso via internet e operar on-line, identificando os veículos em 
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situação regular e irregular de estacionamento através da fiscalização dos monitores. 

 

12.1.1. O sistema deverá dispor de tecnologias avançadas e inovadoras, com grau de serviço 

eficiente, automatizado e informatizado para controle e gestão do Estacionamento Rotativo Pago 

em Logradouros Públicos, integrando os processos de estacionamento e fiscalização, 

oferecendo aos seus usuários novas opções para pagamento de Estacionamento Rotativo, 

proporcionando, assim, um melhor gerenciamento operacional das atividades de 

estacionamento, baseando-se nas informações recebidas em tempo real dos usuários, da 

fiscalização e do monitoramento. 

 

12.1.2. A plataforma deverá compreender um conjunto de processos informatizados que tenham 

como objetivo administrar o Sistema de Estacionamento Pago Regulamentado através da 

análise das informações coletadas em tempo real.  

 

12.1.3. Deverá ser de fácil operação, tanto para o usuário quanto para os monitores em campo e 

para os operadores e Agentes/Fiscais de trânsito, atualizando todos os dados recebidos, tanto 

pelos usuários e/ou fornecidas pelos monitores, gerando informações das situações de 

estacionamento. 

 

12.1.4. O sistema deve possibilitar ao(s) seu(s) usuário(s) pagar pelo tempo real de 

estacionamento, com regras definidas pelo Poder Concedente com períodos nunca superior a 

02 (duas) horas de utilização, de um veículo numa mesma vaga, ressalvadas as exceções 

previstas no Decreto.    

 

12.1.5. Parquímetros e PDA´s, são plataformas integradas de disponibilidade  e de operação 

obrigatórios neste processo, tratados como coletores de dados que se comunicam com a base 

de dados remota de modo online, em tempo real, por meio de tráfego de dados via telefonia 

celular e/ou WI-FI respectivamente a cada tipo de equipamento, permitindo que todas as 

transações efetivadas através dele devam ser autenticadas na base de dados permitindo um 

controle em tempo real da operação.  

 

12.1.5.1. Os equipamentos deverão ser instalados nos PDV´s credenciados e utilizados com a 

finalidade de comercializar os produtos oferecidos pela Concessionária, quais sejam, tíquetes de 

estacionamento, recargas de crédito ao usuário de App e regularização do aviso de cobrança de 

tarifa. Deverá ser o equipamento utilizado pelo concessionário na comercialização e deverão 

trabalhar de forma on-line, permitindo que todas as transações efetivadas através dele devam 
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ser autenticadas na base de dados permitindo um controle em tempo real da operação.  

 

12.1.5.2. Os equipamentos do tipo de autoatendimento - Parquímetros, deverão ser instalados 

nas vias e ruas no Município ou dentro de estabelecimentos comerciais, a critério da 

concessionária, para emissão de tíquetes ao usuário de forma complementar. 

 

12.1.5.3. Os equipamentos Smartphones – PDA´s, deverão ser utilizados pelo concessionário 

para uso dos seus funcionários para monitoramento/fiscalização do sistema e venda em casos 

de contingência, para venda de tíquetes avulsos. 

 

12.1.5.4. Os equipamentos Smartphones também deverão ser cedidos/disponibilizados ao Poder 

Concedente pelo concessionário, para serem utilizados pelos agentes públicos para fiscalização 

do sistema e emissão de AIT´s. 

 

12.1.6. O aplicativo para Smartphone é uma plataforma de operação integrada e complementar 

de autoatendimento e de disponibilidade do serviço ao Usuário de maneira gratuita, por meio da 

telefonia celular e/ou da internet, através de operações efetuadas pelo próprio Usuário conforme 

sua livre vontade e necessidade, pelo seu próprio equipamento celular do tipo smartphone com 

dados/internet, quando da instalação de aplicativo do sistema de estacionamento também pelo 

próprio Usuário. 

 

12.1.7. A plataforma de autoatendimento com equipamentos do tipo “Parquímetro”, é uma 

plataforma de operação integrada e complementar de autoatendimento e de disponibilidade do 

serviço ao Usuário de maneira gratuita, através de operações efetuadas pelo próprio Usuário 

conforme sua livre vontade e necessidade, que deverão ser instalados nas vias e ruas no 

Município ou em estabelecimentos comerciais, a critério da concessionária, para emissão de 

tíquetes ao usuário. 

 

12.1.8. Além dos relatórios mencionados neste termo de referência, o Sistema deverá permitir a 

inclusão de outros relatórios considerados importantes ao longo da concessão de forma 

totalmente parametrizável. 
 

12.2. CONTROLE DE ACESSO A CONTEÚDO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO E-

TIQUETE/ ESPECIFICAÇÕES DA CONTA PRÉ-PAGA: 

 

12.2.1.  CONTROLE DE ACESSO A CONTEÚDO 
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12.2.1.1.  Com a finalidade de garantir que o acesso de forma segura o conteúdo das 

informações geradas e armazenadas através das operacionalizações do Sistema Informatizado 

de Gestão de Estacionamento Rotativo, bem como durante a execução de todas as suas 

funcionalidades, o sistema deverá possuir mecanismo que associe individualmente os dados 

pessoais do (s) Agente (s) público (s) e ainda permitir níveis de acesso.  Os recursos 

disponibilizados pelo sistema devem permitir a transparência e a eficiência no controle e 

gerenciamento dos serviços; 

 

12.2.1.2. O Sistema Informatizado de Gestão Cadastro deverá conter controle de todos os 

acessos de usuários operadores da plataforma de Estacionamento Rotativo, sendo ele do Poder 

Concedente, do Concessionário ou dos postos de vendas; 

 

12.2.1.3. A licitante deverá de forma obrigatória prover a administração dos serviços por meio de 

relatórios gerenciais e estatísticos a partir do processamento de dados produzidos nos 

equipamentos eletrônicos, Smartphones, Vendas Pré-pagas, Monitoramento e demais dados 

técnicos do projeto; 

 

12.2.1.4. A licitante deverá de forma obrigatória prover a administração econômica financeira do 

projeto, de forma a produzir relatórios que demonstrem os números de controle dos e-tíquetes 

emitidos e valor das operações de estacionamento, elemento básico para o cálculo da parte a 

ser paga ao Poder Concedente; 

 

12.2.1.5. Todos os itens relacionados acima e as suas informações e operações deverão ser de 

forma on-line em tempo real. 

 

12.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TÍQUETE DE ESTACIONAMENTO 

 

12.3.1. O Tíquete de Estacionamento é o recibo de aquisição da permissão de estacionar em 

qualquer modalidade sendo ele impresso (tíquete) ou eletrônico (e-tíquete), que comprova o 

pagamento do tempo escolhido pelo USUÁRIO para utilização do estacionamento 

regulamentado. Este recibo deve constar obrigatoriamente: data, hora de sua emissão, 

numeração do tíquete, placa do veículo, período que compreende o crédito, com início e término 

de sua permanência, Número Serial Único – NSU, da transação e Código autorizador dentro do 

sistema compreendido. 
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12.3.2. O Tíquete impresso ou e-tíquete é único e elemento comprobatório de pagamento que 

habilita a permissão de estacionamento de um veículo em uma vaga por um determinado 

período, ele deverá conter número serial único da transação (NSU) e Código autorizador para 

cada ato de estacionamento. Esta numeração deverá sempre estar impressa no comprovante 

recebido.  

 

12.3.3. NSU – número serial único da transação e Código autorizador dentro do sistema é um 

número serial único da transação e Código autorizador dentro do sistema deverá estar sob 

responsabilidade do Poder Concedente.  

 

12.3.4. Para o Município obter o devido controle de emissões de tíquetes eletrônicos (reais ou 

virtuais) na operação do sistema fornecido pelo concessionário vencedor deste certame deverá 

atender aos parâmetros e características descritas a seguir: 

 

12.3.4.1. Permitir que somente o Poder Concedente possa gerar o lote com o número serial 

único (NSU) da transação e Código autorizador referente aos tíquetes eletrônicos; 

 

12.3.4.2. Os tíquetes e/ou e-tíquetes deverão ser numerados com séries únicas e sequenciais; 

 
12.3.4.3. O sistema deve permitir através de emissão de relatórios o controle de estoque dos e-

tíquetes com objetivo de permitir a auditoria periódica, possibilitando acompanhar a venda e 

estoque, por parte do Poder Concedente e concessionária; 

 

12.3.4.4. Os terminais eletrônicos emissores de tíquetes e/ou e-tiquetes, utilizados pelos 

monitores e instalados nos postos de vendas, deverão trabalhar de forma integrada e on-line em 

relação ao sistema central, permitindo que todas as transações para emissão do mesmo sejam 

autenticadas no sistema central, de forma que a cada emissão de um tíquete eletrônico a sua 

numeração seja impressa no recibo de controle do usuário; 

 

12.3.4.5. O sistema deverá ter uma única forma de acesso a essa base de tíquete eletrônico de 

forma que não importa a ordem, equipamento ou local da emissão; 

 

12.3.4.6. O sistema deve garantir que a geração da numeração de qualquer tíquete eletrônico 

sempre terá a mesma série cronológica de numeração, aprovados previamente pelo Concedente 

através da Secretaria de Mobilidade Urbana, conforme item 12.2.4.1.  
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12.3.4.7. Deverá permitir ao Poder Concedente por meio de sistema que associe 

individualmente os dados pessoais do (s) Agente (s) público (s), o controle, geração e emissão 

da numeração dos tíquetes eletrônicos de forma a evitar fraudes, permitindo ainda a emissão de 

relatório sobre o uso. 

 

12.3.4.8.  O sistema deverá permitir que somente o Poder Concedente, através de um acesso 

de login com senha ou outro método de identificação com segurança, realize a gestão, 

supervisão e controle do uso do número serial único da transação (NSU) e Código autorizador. 

 

12.3.4.9. A inobservância a esta regra acarretará a desclassificação e/ou consequente rescisão 

contratual motivada por quebra de regra de contrato a qualquer tempo; 

 

12.3.5. A Concessionária deverá solicitar antecipadamente ao Poder Concedente a liberação do 

número serial único da transação (NSU) e Código autorizador para emissão, comercialização e 

validação dos tíquetes e e-tíquetes.  

 

As liberações deverão ser solicitadas ao poder concedente no prazo de 24 horas antecedentes a 

liberação, e serão pagas da seguinte forma: 

 Pagamento será a vista,   

 24 horas antes da liberação. 

 O pagamento será realizado conforme o percentual apresentado na proposta por 

tíquete/hora. 

 

Exemplo: Percentual mínimo proposto de 15%. 

A tarifa por hora do estacionamento rotativo é de R$ 2,00 (dois reais), que 

multiplicado pelo percentual mínimo de 15%, corresponde ao valor que será 

pago antecipadamente pela Concessionária no importe de R$ 0,30 (trinta 

centavos) para emissão, comercialização e validação dos tíquetes e e-

tíquetes. 
 

12.4. ESPECIFICAÇÕES DA CONTA PRÉ-PAGA   

 

12.4.1.  Conta Pré-paga é quando o usuário optar por utilizar o sistema de créditos eletrônicos 

pré-pagos de estacionamento e adquiridos antecipadamente, o sistema deverá fornecer uma 
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forma de cadastro do usuário contendo no mínimo CPF, Telefone e Senha, formalizando uma 

conta corrente. Esta conta deverá permitir a consulta por parte do usuário do histórico de 

operações de crédito e débito de utilizações, para o seu controle e acompanhamento destes 

créditos e débitos adquiridos e dos tíquetes utilizados. 

 

12.4.2.  Créditos Eletrônicos de Estacionamento Pré-pagos, são créditos eletrônicos adquiridos 

pelo usuário de forma antecipada à operação de estacionamento, para pagamento e utilização 

da ZONA AZUL, adquirido através da compra por meio da plataforma e-commerce na 

interne/web no sítio eletrônico da Concessionária, para utilização das plataformas de operação: 

aplicativo de smartphone e da conta pré-paga vinculando uma ou mais placas dos veículos. 

 

12.5. DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO 

 

12.5.1 Deverá ser efetuado pela concessionaria o cadastro das áreas e vagas exploradas pelo 

sistema rotativo, com informações de sua modalidade/tipo, quantidade; 

 

12.5.2 Uma vez que os usuários finais utilizarão o sistema para gestão dos créditos pré-pagos, 

históricos de uso do sistema de estacionamento e os usuários da própria Operação do Sistema 

Rotativo, o sistema oferecido deverá ser compatível com os padrões definidos pela W3C, de 

modo a garantir todas as suas funcionalidades em ambiente WEB, via “browser” (Internet 

Explorer e/ou Firefox e/ou Google Chrome), utilizando “SSL” (protocolo de segurança que 

criptografa todos os dados trafegados entre o computador do usuário, smartphone e o da 

solução a ser utilizada) através da internet, com o objetivo de acesso às informações de forma 

segura, seja pela Concessionária ou Poder Concedente; 

 

12.5.3. As configurações e parâmetros operacionais, transacionais e de monitoramento 

ocorridas através dos equipamentos utilizados na operação, sendo eles os equipamentos e 

terminais emissores de tíquetes eletrônicos, ou os equipamentos Smartphones utilizados para 

monitoramento dos emissores de tarifa de Pós Utilização – ACT´s, deverão ser transferidos de 

forma on-line para as bases de dados do sistema de Gestão; 

 

12.5.4. O sistema deve permitir de forma on-line o controle de emissão e arrecadação dos 

equipamentos, Parquímetros e Smartphones em tempo real; 

 

12.5.5. Gerar as informações de forma on-line referentes a: 

a) Fluxo diário de veículos; 
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b) Relação de veículos irregulares, os quais foram notificados por ACT; 

c) Valores de arrecadação referentes a todas as transações de autenticações dos e-tíquetes. 

 

12.5.6. Permitir a fiscalização e acompanhamento dos agentes monitores em tempo real, através 

de plataforma WEB; 

 

12.5.7. Todas as informações de todo o monitoramento realizados em campo (nas vias e 

logradouros públicos) deverão ser armazenadas, mantidas durante o período de vigência do 

contrato em base de dados do sistema pretendido e apresentadas nas consultas quando 

solicitadas, sendo obrigatória sua conservação por pelo menos 5 (cinco) anos, de forma on-line; 

 

12.5.8. O dispositivo móvel a ser utilizado na fiscalização e monitoramento deverá permitir 

trabalho on-line e ainda ter a função de reimpressão; 

 

12.5.9. Esta ferramenta de gestão (software) deverá ter um cadastro com número de série de 

todos os equipamentos de emissão de tíquetes utilizados na operação, bem como os 

equipamentos de monitoramento, para a devida segurança do sistema; 

 

12.5.10. A empresa vencedora deverá implantar no Município um computador devidamente 

equipado com seus periféricos e com capacidade suficiente para instalação e operação do 

software de gestão, permitindo a visualização em tempo real das operações e status de 

ocupação das vagas e seus índices, além de controle e monitoramento do Sistema de 

Estacionamento Rotativo, com acesso ao módulo de consultas on-line, das informações 

gerenciais geradas pelo Sistema; 

 

12.5.11. O Sistema deverá permitir a inclusão de outros itens nos relatórios considerados 

importantes, bem como, ser totalmente parametrizável com outros softwares de gestão que 

eventualmente a Administração utilize e para os quais solicite conversão de dados, garantindo 

entretanto aos fabricantes reserva quanto a informações julgadas autorais, de criação e/ou 

fabricação de seus sistemas, além dos relatórios mencionados no Edital e anexos. 

 

12.6. DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL  

 

12.6.1. Considerando a prerrogativa de funcionamento do sistema on-line, no padrão 24x7x365 

(24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano), é imprescindível a 

disponibilização/operacionalização por parte da Concessionária de infraestrutura necessária e a 
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estrutura física devendo possuir atendimento durante o horário de funcionamento do 

Estacionamento Rotativo, para atendimento ao público.  

 

12.7. INFRAESTRUTURA REDUNDANTE E DE ALTA DISPONIBILIDADE, EM NÍVEIS DE 

DATACENTER, SERVIDORES E REDE 

 

12.7.1. A partir dos equipamentos dos PDV (postos de vendas) deverá ocorrer a comunicação 

para conexão ao (s) datacenter (es), sendo que a comunicação passará por roteamento 

inteligente e redundante que proverá múltiplos provedores de acesso/conexão, estabelecendo 

uma camada de segurança por VPN criptografada, escolhendo a melhor rota de comunicação 

(menor tempo de acesso e estabilidade, monitorada constantemente); 

 

12.7.2. As informações serão processadas e armazenadas em nível de servidor principal, serão 

automaticamente replicadas no ambiente de Datacenter principal para servidor de redundância 

(secundário); 

 

12.7.3. Após o processo de armazenamento estar efetivado, deverá ocorrer a replicação ao 

servidor principal do Datacenter de redundância (secundário) e automaticamente haverá a 

replicação intra-datacenter assim como ocorre no servidor principal; 

 

12.7.4. Em caso de falha em qualquer um dos componentes principais o ambiente procederá a 

ativação do ambiente de redundância, provendo a estabilidade e disponibilidade com o menor 

“downtime”, preferencialmente igual a 0 (zero); 

 

12.8. INFRAESTRUTURA DE SUPORTE DA EQUIPE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 

OPERACIONAL 

 

128.1. A Concessionária manterá pessoal (equipes) em número suficiente para operar o Sistema 

ZONA AZUL. Os números são previsões mínimas, podendo o Poder Concedente e a 

Concessionária alterar conforme a necessidade, sempre respeitando o equilíbrio econômico-

financeiro; 

 

12.8.2. A nível de gerenciamento e coordenação, a concessionária alocará a seguinte estrutura 

de atendimento e serviços ao sistema implantado: 

 

I- Equipe de gerenciamento e coordenação que será composta de no mínimo 01 (um) 
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Supervisor ou Gerente que será responsável por toda a operação estabelecidos no Termo de 

referência, no Edital e no Contrato, devendo responder em nome da Concessionária perante a 

Concedente. 

 

12.8.3. A nível de equipe administrativa, técnica e de suporte, a concessionária alocará a 

seguinte estrutura de atendimento e serviços ao sistema implantado: 

 

I- Equipe administrativa composta de no mínimo 02 (dois) auxiliares administrativos para 

Central de atendimento ao usuário e controle, comercialização de tíquete e créditos e firmar 

contratos com os PDV’s;  

 

II- Por exigência e necessidade, deverá conter desta composição de no mínimo 01 (um) 
profissional Técnico de nível superior devidamente registrado no CREA ou CAU ou CRA; 

 

12.8.4. A nível operacional, a concessionária alocará a seguinte estrutura de atendimento e 

serviços ao sistema implantado: 

I- Aos monitores compete exercer as atividades de monitoramento e fiscalização, 

realizando a emissão de notificação de ACT ao usuário em caso de irregularidade. 

Também é responsável pela orientação aos usuários condutores de veículos que utilizam 

Estacionamento Rotativo pago e por informar aos fiscais de trânsito as irregularidades 

consideradas infração de trânsito relativas às áreas de Estacionamento Rotativo. A 

licitante/concessionária deverá obrigatoriamente prever na proposta, bem como contratar 

e manter, durante o contrato na sua operação de monitoramento funcionários na 

proporcionalidade de no mínimo 01 (um) para cada 80 (oitenta) vagas, mais 10% para 

substituições devido a férias e outros, pelo sistema de contratação CLT e suas 

especificações, dando preferência aos moradores e trabalhadores do Município de 

Jaguariúna. 

II- A Concessionária deverá manter pessoal (equipes) em número suficiente para operar 

o Sistema de Estacionamento rotativo pago.  

III- Os números são previsões mínimas, podendo ser alterado com aprovação do Poder 

Concedente conforme conveniência e a necessidade, a fim de respeitar o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato.  

 

12.8.5. A concessionária deverá apresentar organograma funcional das equipes a serem 

utilizadas na operação de implantação, comercialização, conservação e manutenção dos 

equipamentos, devidamente assinada pelo profissional responsável; 
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12.8.6. Todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários, bem como demais encargos 

incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais etc.), o fornecimento 

de mão-de-obra especializada, materiais, ferramentas, acessórios, consumíveis e equipamentos, 

a administração, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes, 

transportes e deslocamentos de qualquer natureza, na modalidade CIF, correndo tal operação, 

única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licitação, 

os seguros de qualquer natureza e cobertura, as instalações, bem como qualquer outro encargo 

ou despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária à execução do 

objeto da licitação. 

 

12.8.7. A Concessionária deverá implantar uma Central/Escritório/Sede de atendimento na área 

central do Município ou imediações para operar devidamente o sistema, com infraestrutura de 

monitoramento da operação e do software de gestão, de sugestões, de reclamações e de 

orientações aos Usuários do sistema; 

 

12.9. DO SOFTWARE E DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

12.9.1. Os Equipamentos eletrônicos deverão ser do tipo Smartphones, com o objetivo de 

auxiliar na gestão e fiscalização das áreas de Estacionamento Rotativo pago pelos Fiscais de 

Trânsito responsáveis pela fiscalização e autuação. 

 

12.10. DO SOFTWARE E DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE MONITORAMENTO 

 

12.10.1. Os Equipamentos eletrônicos deverão ser do tipo Smartphones, com o objetivo de 

auxiliar na gestão e fiscalização das áreas de Estacionamento Rotativo pago, pelos monitores da 

concessionária responsável pelo monitoramento dos veículos estacionados no sistema, bem 

como a emissão de “Aviso de Cobrança de Tarifa” aos veículos irregulares do sistema”.  

 

12.10.2. Os “Avisos de Cobrança de Tarifa” deverão ser impressos e colocados no veículo que 

estejam irregulares, no para-brisa do veículo, e simultaneamente os dados deverão ser enviados 

para a Central de controle, gestão e monitoramento da Concessionária e da Concedente, 

através de conexão a Internet.  

 

12.10.3. Serão considerados como válidos os “Aviso de Cobrança de Tarifa” ora extraviados e 

não portados pelo usuário, desde que devidamente registrado pelo sistema de estacionamento. 
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12.10.4. A Concedente deverá ter todas as informações da operação de forma online, a fim de 

proceder qualquer atividade ou ação de forma até mesmo proativa de fiscalização e auditoria.  

 

12.10.5. MÓDULO PARA EMISSÃO DO AVISO DE COBRANÇA DE TARIFA – ACT 

(Características funcionais): 

 

12.10.5.1. Número do aviso de cobrança de tarifa, sendo este número único e sequencial não 

podendo nunca ser repetido. 

 

12.10.5.2. Identificação do veículo – Placa; 

 

12.10.5.3. Informações referente a lei municipal que regulamenta a ZONA AZUL; 

 

12.10.5.4. Descrição detalhada do tipo da infração registrada – Estacionando sem o tíquete, 

estacionado com o tíquete vencido. 

 

12.10.5.5. Identificação do funcionário da concessionária que registrou o aviso – Número de 

controle próprio da concessionária; 

 

12.10.5.6 Data e hora da impressão do aviso de cobrança de tarifa; 

 

12.10.5.7. Todos estes itens devem ser impressos na impressora térmica portátil utilizada pelo 

funcionário da concessionária menos as fotos registradas; 

 

12.10.5.8. Todos os ACT’s preenchidos deverão ser enviados para o servidor central através de 

conexão de dados (Rede de telefonia móvel); 

 

12.10.5.9. Permitir a pesquisa dos ACT’s preenchidos para reimpressão.  

 

12.10.5.10. Ao final da impressão do ACT o sistema deverá armazenar a informação de que a 

via foi impressa para futuras consultas e controle; 

 

12.10.5.11. As configurações de impressão deverão estar contidas em arquivo de configuração 

na retaguarda da aplicação, permitindo que seja feita qualquer alteração em seu leiaute sem a 

necessidade de alteração no código fonte do sistema, o sistema deverá ter o acesso ao sistema 
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operacional do equipamento bloqueado por senha; 

 

12.10.5.12. Toda placa informada, deverá ser consultada on-line junto aos servidores do sistema 

para verificar se tem o tíquete ativado por qualquer dos processos usados para aquisição de 

tempo de estacionamento: SITE e APLICATIVO. Caso seja constatado que o usuário efetuou o 

pagamento por qualquer destas formas, o sistema deverá avisar o operador da ativação do 

tíquete e qual a forma de pagamento ativada. 

 

12.11. DO SOFTWARE RETAGUARDA PARA GESTÃO DE TODAS AS FORMAS DE 

PAGAMENTO, DOS AVISOS DE COBRANÇA DE TARIFA EMITIDOS, DAS 

REGULARIZAÇÕES RECEBIDAS E DOS AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS. 

 

12.11.1. A concessionária deverá disponibilizar sistema integrado e on-line para consulta a todas 

as informações geradas pelos diversos meios de pagamento, avisos de cobrança de tarifa e 

autos de infração gerados, inclusive disponibilizando estas informações para auditoria do 

município aonde e quando for solicitada para tal; 

 

12.11.2. Deve conter todos os cadastros necessários para a perfeita utilização de todos os itens 

do sistema, tais como, mas não se limitando: Cadastro de agentes, Cadastro de tarifas, 

Cadastro de setores, Cadastro de ruas, Cadastro de equipamentos e quaisquer outros que 

forem necessários; 

 

12.11.3. Para os avisos de cobrança de tarifa emitidos – ACT, as informações mínimas a serem 

disponibilizadas são: 

1.0 Módulo para relatório dinâmico, aonde deverá constar todas as informações referente ao 

ACT’s emitidos; 

2.0 Deve ser possível incluir ou excluir do relatório qualquer dos campos mencionados de 

forma prática e rápida, possibilitando ao gestor gerar relatórios com apenas os campos que 

necessita; 

3.0 Deve ser possível agrupar e totalizar por qualquer dos campos citado no item a, 

permitindo ao gestor de forma prática e rápida gerar relatórios com os totais pelo 

agrupamento selecionado, inclusive, sendo possível o agrupamento por mais de um campo, 

sem limites; 

 

12.11.4. Para as compras de créditos, utilização de horas de estacionamento e regularização as 

informações mínimas a serem disponibilizadas são: 
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a) Valores de créditos utilizados com o sítio da internet, pontos de vendas fixo, pontos de 

vendas móvel 

b) Extratos de utilização por usuário do sítio da internet (site); 

 

12.11.5. Para os autos de infração de trânsito: 

6 Relatório dos autos gerados pelos agentes e por data; 

 

12.11.6. Deverá exibir em mapa georreferenciado os funcionários da concessionária, os agentes 

de trânsito, os pontos de venda móvel.  

 

12.12. BILHETES COMPROVANTES: 

 

12.12.1. O bilhete comprovante de aquisição de tempo de estacionamento deverá ter, no 

mínimo, as seguintes informações: 

 

12.12.1.2.  Quantidade de tempo de estacionamento; 

 

12.12.1.3. Valor pago; 

 

12.12.1.4. Hora da retirada do comprovante; 

 

12.12.1.5. Data e hora de expiração do estacionamento regular; 

 

12.12.1.6. Placa do veículo; 

 

12.12.2. O bilhete comprovante da tarifa de pós-utilização para anulação do Aviso de Cobrança 

de Tarifa deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 

12.12.2.1. Data e hora da emissão do bilhete e Horário de Término; 

 

12.12.2.2. Informação aos Usuários 

 

12.12.2.3. Todas as mensagens, informações e instruções impressas no gabinete ou no display 

do equipamento deverão ser apresentadas em idioma português. 

Opcionalmente o equipamento poderá exibir as mensagens no idioma inglês, além do português. 
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12.12.4. O visor do equipamento parquímetro deverá facilitar a utilização e manuseio do usuário 

e deverá apresentar todas as informações necessárias ao usuário. 

 

12.12.5. Fica desobrigado a colocação do comprovante de estacionamento (bilhete) no interior 

do veículo (para-brisa), porém sendo facultado ao usuário para tanto; 

 

12.13. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PDV: 

 

12.13.1. Os Equipamentos Eletrônicos emissores de tíquetes de estacionamento podendo a 

marca/modelo operacional ser escolhido pela Concessionária por sua livre escolha, obedecendo 

aos requisitos e especificações mínimas estabelecidas neste Termo de Referência.  Deverão ser 

portáteis e instalados preferencialmente na rede do comércio e de serviço da Cidade, pois a 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna coloca como objetivo extensivo o de causar o aumento do 

fluxo e tráfego de pessoas nos estabelecimentos, a fim de potencializar e provocar um maior 

faturamento e contribuição monetária aos mesmos, bem como a consequente empregabilidade 

e/ou a sustentabilidade dos empregos da região. 

 

12.13.2. Os Equipamentos Eletrônicos emissores de tíquetes de estacionamento deverão ter 

condições de serem configurado para atender condições diferenciadas e específicas dos 

parâmetros da operação e das funcionalidades e premissas previstas neste Termo; sua 

configuração deverá ainda ser feita através de programação (software), com um sistema de 

segurança para bloquear acesso de pessoas não autorizadas. 

 

12.13.3. O tipo, fabricante e modelo de equipamento escolhido pelo gestor ou proponente, bem 

como seu modelo operacional, não devem interferir ou alterar em hipótese alguma as 

características funcionais do sistema e suas premissas definidas e exigidas neste termo. 

 

12.13.4. A reconfiguração de parâmetro (s) dos Equipamentos Eletrônicos, seja qual for o 

modelo operacional adotado e instalado nos pontos de vendas deverá ser feita remotamente ou 

em campo. 

 

12.13.5 A Licitante deverá contemplar nos custos de implantação e de operação, para efeito da 

proposta, o percentual mínimo de 5% de reserva técnica dos equipamentos. 

 

12.13.6. Os equipamentos do tipo terminal eletrônico, obrigatoriamente deverão ter as seguintes 

funcionalidades e características: 
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12.13.6.1. Deverá ser portátil; sem fio e funcional,  

 

12.13.6.2. Ter características construtivas com capacidade de comunicação com os servidores 

centrais utilizando comunicação de dados via GPRS ou 3G, LAN ou Wi-fi. 

 

12.13.6.3. Teclado alfanumérico retro iluminado; 

 

12.13.6.4. Visor LCD retro iluminado; 

 

12.13.6.5. Para garantia da segurança todas estas funções deverão estar integradas em um 

mesmo equipamento; 

 

12.13.7. Deverá ter a função de entrada da placa do veículo, enviando as informações para base 

de dados; 

 

12.13.8 Só deve permitir a consulta do status do veículo através do input da placa. 

 

12.13.9. Adquirir tíquete (período de estacionamento) dentro dos limites estabelecidos para o 

local; 

 

12.13.10. Cancelar a transação em processo dentro dos critérios estabelecidos pelo Poder 

Concedente, se necessário; 

 

12.13.11. Proceder ao pagamento da Tarifa de Pós Utilização quando existir esta modalidade 

funcional de aplicação na operação; 

 

12.13.12. Reimpressão do tíquete de estacionamento; 

 

12.13.13. Todas as transações operacionais sem exceção deverão ocorrer de forma on-line 

junto à central de processamento e gestão, devendo ainda interagir amigavelmente com as 

transações operacionais efetuadas pelos Usuários; 

 

12.13.14. A transação deverá ser automaticamente negada através do equipamento toda vez 

que a quantidade de período solicitado for superior ao tempo máximo de permanência definido; 
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12.13.15. A cobrança do tíquete avulso deverá ser por meio de moeda corrente (dinheiro), cartão 

de crédito ou cartão de débito, com emissão de recibo comprobatório da aquisição do período de 

estacionamento. 

 

12.13.16. Os Equipamentos Eletrônicos deverão enviar a cada transação o registro de cada tipo 

de transações efetuadas (vendas de e-tiquetes, cancelamentos, pagamentos das tarifas de 

regularização quando for o caso, consultas, etc.) ou seja de todas as transações que ocorrerem 

no equipamento; 

 

12.13.17. Totalização diária ou por fechamento dos valores transacionados por qualquer tipo 

(venda avulsa, recarga pré-paga) de transações de pagamento pelo equipamento, identificados 

por forma de pagamento; 

 

12.13.18 O Equipamento Eletrônico deverá possuir recursos de proteção e segurança dos dados 

de forma a garantir a integridade das informações armazenadas e evitar a possibilidade de 

adulteração e/ou fraude; 

 

12.13.19. A Concessionária deverá disponibilizar individualmente equipamentos, ferramentas e 

demais meios necessários e aptos às operações de utilização do sistema de estacionamento 

rotativo conforme exposto, bem como da disponibilização individualmente de equipamentos com 

dados, ferramentas e demais meios necessários à razão de 01 (um) posto de venda de serviço a 

cada 30 (trinta) vagas rotativas, em média ponderada. 

 

12.13.20. A Concessionária deverá prever que a liberação do NSU pelo Poder Concedente será 

realizada mediante o pagamento antecipado de, no mínimo, 15% (quinze por cento) do valor da 

tarifa. 

 

12.13.21. De maneira não obrigatória, esta plataforma poderá ainda ser complementada a 

critério da concessionária e/ou apoiada quando somente na falta da disponibilidade de PDV’s, 

por operação de venda do período de estacionamento através dos AGENTES – MONITORES, 

da Concessionária em campo, por meio de moeda corrente (dinheiro) e através de Cartão de 

Crédito e Débito sem custo aos usuários e a Concedente. 

 

12.13.21 Há necessidade de operar com carência e não gratuidade de 20 minutos para compra 

do período/tíquete avulso, exclusivamente para conforto e possível orientação do Usuário. 
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12.13.22. Deverá estar disponível para esta opção de aquisição de tempo de estacionamento, 

no mínimo as opções de 30, 60, 90 e 120 minutos.  

 

12.13.23. Identificação do funcionário da concessionária responsável pela venda do tíquete de 

estacionamento – Número de controle próprio da concessionária; 

 

12.13.23.1. Data e hora da validade do tíquete de estacionamento; 

 

12.13.23.2. Dia do ano para a validade do tíquete de estacionamento; 

 

2.13.23.3. Placa do veículo que adquiriu o tíquete de estacionamento; 

 

12.13.23.4 Data e hora da emissão do tíquete de estacionamento – Que deverá ser obtida 

automaticamente pelo sistema, não sendo permitido a sua alteração; 

 

12.13.23.5. Todos os dados acima deverão ser impressos, caso o comprador exija o recebido da 

transação. Também deverá ser impresso ao final do tíquete, informações para atendimento à 

dúvidas: Telefone e endereço.  

 
12.13.23.6. Para as opções de compra de tíquetes de estacionamento o sistema deverá permitir 
no mínimo o pagamento através de: 
10 Dinheiro em espécie; 

11 Cartões de crédito e débito de, no mínimo, duas bandeiras distintas; 

 

12.13.23.7. Ao final da recarga, deverá ser impresso comprovante da recarga no mínimo com as 

informações: a identificação do funcionário da concessionária responsável pela recarga, data e 

hora da recarga, valor total da recarga, saldo anterior antes da recarga, o saldo atual e o número 

sequencial único que identifica esta recarga; 

 

12.13.23.8. Deverá conter opção para recebimento dos avisos de cobrança de tarifa – 

REGULARIZAÇÃO. O sistema deverá realizar a busca, utilizando a rede de telefonia celular 

disponível no município, nos servidores de banco de dados e retornar automaticamente as 

informações: PLACA DO VEÍCULO, DATA E HORA DA EMISSÃO DO ACT e VALOR DA 

REGULARIZAÇÃO PARA O ACT localizado. Imprimir todas as informações apresentadas para 

entrega ao usuário como comprovante de regularização; 

12.13.23.9. Para pagamento do ACT – Aviso de cobrança de Tarifa, deverá ser possível 
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recebimento em: 
3 Dinheiro espécie; 

4 Cartões e crédito e débito de no mínimo duas bandeiras distintas; 

 

12.13.23.10. Deverá exibir sempre o saldo atual em R$ (reais) para conferência do caixa, caso 

seja necessário; 

 

12.13.23.11. Ao final da solicitação do fechamento de caixa, o sistema deverá imprimir todas as 

transações realizadas; 

 
12.14. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES DOS SMARTPHONES E DAS 

IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  

 

12.14.1. A marca e modelo, dos SMARTPHONES, serão definidos pelo concessionário a sua 

livre escolha, mas obrigatoriamente deverão ter as seguintes funcionalidades e características: 

 

12.14.2. Deverá ser portátil; sem fio, leve e funcional; 

 

12.14.3. Tem como premissa trabalhar de forma on-line, conectado as Centrais de Controle de 

gestão, processamento e monitoramento; 

 

12.14.4. Obrigatoriamente deverá ter a função de impressão, e ser conectado a uma impressora 

térmica portátil para emissão de tíquetes, comprovantes e avisos de irregularidades; 

 

12.14.5. Teclado alfanumérico retro iluminado; 

 

12.14.6. Visor LCD retro iluminado; 

 

12.14.7. Deverá ter a função de entrada da placa do veículo, como forma de identificação, 

enviando as informações para base de dados; 

 

12.14.8. O sistema deve ter a opção de consulta pelo input da placa. 

  

12.14.9. Realizar comunicação de dados entre a equipe de monitores, fiscalização e a base para 

controle e estatística; 
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12.14.10. Enviar automaticamente todas as operações transacionais, sendo elas de consultas ou 

emissões do aviso de irregularidade por conexão segura de internet. O sistema deverá ter como 

opção no mínimo 2 (duas) formas de aquisição do e-tíquete, seja ele de forma avulsa ou pré-

paga para utilização da vaga como forma alternativa para o usuário final, que poderá, por 

exemplo, fazer uso para estacionar através de aplicativo para smartphones, desde que este 

tenha adquirido o crédito pré-pago como forma de pagamento do e-tíquete; 

 

12.14.11. Adquirir e-tíquete (período de estacionamento), com regras e tarifas estabelecidas, 

dentro dos limites estabelecidos para o local; 

 

12.14.12. Consultar o saldo de créditos disponível na conta pré-paga; 

  

12.14.13. Realizar vendas e tíquetes de estacionamento através de Cartão de Crédito e Débito 

sem custo aos usuários e a Concedente, fazendo parte dos custos de tarifa integrados ainda no 

sistema Estacionamento Rotativo; 

 

12.14.14. Cancelar a transação em processo dentro dos critérios estabelecidos pelo Poder 

Concedente, se necessário; 

 

12.14.15. Proceder ao pagamento da Tarifa de Pós Utilização quando existir esta modalidade 

funcional de aplicação na operação; 

 

12.14.16. Reimpressão do e-tíquete de estacionamento; 

 

12.14.17. Todas as transações operacionais sem exceção deverão ocorrer de forma on-line 

junto à central de processamento e gestão. Os Equipamentos Eletrônicos deverão interagir 

amigavelmente com as transações operacionais efetuadas pelos usuários; 

 

12.14.18. Informar através de códigos de mensagem sobre quaisquer erros ou falhas 

operacionais do Equipamento Eletrônico ou da central de processamento ou do meio de 

comunicação e ainda deverá automaticamente cancelar a transação e emitir uma mensagem 

informativa ao usuário operador. Esses códigos, através de legendas, deverão ser apresentados 

pelo gestor do sistema através de documento formal; 

 

12.14.19. A transação deverá ser automaticamente negada através do equipamento toda vez 
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que a quantidade de período solicitado for superior ao tempo máximo de permanência definido; 

12.14.20. A cobrança do débito da conta pré-paga ou ainda a cobrança pelo operador do posto 

de venda do Equipamento Eletrônico só poderá ser efetivada após a confirmação do usuário e 

execução normal da transação; 

 

12.14.21. Os Equipamentos Eletrônicos deverão enviar a cada transação o registro de cada tipo 

de transações efetuadas (vendas de e-tiquetes, cancelamentos, pagamentos das tarifas de 

regularização quando for o caso, consultas etc.), ou seja, de todas as transações que ocorrerem 

no equipamento; 

 

12.14.22. Totalização diária ou por fechamento dos valores transacionados por qualquer tipo 

(venda avulsa, recarga pré-paga) de transações de pagamento pelo equipamento, identificados 

por forma de pagamento (dinheiro, cartões); 

 

12.14.23. O Equipamento Eletrônico deverá possuir recursos de proteção e segurança dos 

dados de forma a garantir a integridade das informações armazenadas e evitar a possibilidade 

de adulteração e/ou fraude; 

 

12.14.24. O Equipamento Eletrônico deverá permitir, a qualquer momento, a realização de 

consultas por parte de pessoal qualificado e com acesso autorizado ao equipamento. Essas 

consultas serão efetuadas para fins de fiscalização e auditoria; 

 

12.14.25. As consultas no Equipamento Eletrônico deverão ser orientadas por menu 

autoexplicativo e/ou ainda como obrigação contratual de que o fornecedor ou concessionário 

deverá treinar um profissional da concedente para esta função de auditoria, acompanhamento e 

fiscalização do sistema, este deverá ser possível a emissão de relatórios de qualquer tipo de 

controle; 

 

12.15. PARÂMETROS OPERACIONAIS DA FISCALIZAÇÃO:  

Os equipamentos portáteis deverão ter capacidade de ser configurados para atender condições 

diferenciadas e específicas dos parâmetros de operação. Os parâmetros operacionais mínimos 

incluem: 

Área da fiscalização; 

 

12.15.2. Descrição da irregularidade com data; 
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12.15.3. Número do monitor ou Fiscal de trânsito; 

 

12.15.4. Fotografia do veículo infrator, com data e com posicionamento georreferenciado 

(latitude e longitude). 

 

12.15.5. Para a segurança do usuário e a comprovação da irregularidade se faz necessário os 

registros necessários para esta confirmação, tirando foto da placa do veículo, com data, hora e 

posição georreferenciado do mesmo. 

 

12.16. DAS PLATAFORMAS INFORMATIZADAS DE AUTOATENDIMENTO E DA 

DISPONIBILIDADE AO USUÁRIO: CONTA PRÉ-PAGA E RECARGA DE CRÉDITOS DE 

ESTACIONAMENTO:  
 

12.16.1. A utilização dos sistemas informatizados de autoatendimento será facultativa por parte 

do usuário, de acordo com sua livre vontade e interesse.  

 

12.16.2. A conta pré-paga é uma facilidade pela qual o usuário poderá vir a escolher para várias 

possibilidades de aquisição de créditos a ativação dos tíquetes através das plataformas de 

Aplicativo Smartphone, para isto basta ele preencher um cadastro mínimo no site ou na sede 

sua operacional da Concessionária.   

 

12.16.3. A recarga da conta pré-paga é a recarga de crédito para aquisição de tíquetes para 

pagamento do período escolhido que deverá ser feita com mínimo de 04 (quatro) maneiras, 

bastando o usuário escolher o valor do crédito e fazer o pagamento: 

 

12.16.3.1. A recarga deverá ser na plataforma web da Concessionária, onde será obrigatório dar 

a opção ao usuário de efetuar o pagamento por cartão de crédito/débito com no mínimo 02 

(duas) bandeiras ou ainda boleto bancário. 

 

12.16.3.2. A opção de recarga deverá ser no próprio APP aplicativo do celular smartphone, que 

o usuário previamente deve instalar em seu aparelho, com pagamentos através de cartão de 

crédito/débito com no mínimo 02 (duas) bandeiras ou ainda boleto bancário. 

 

12.16.3.3. Deverá estar disponível é através dos equipamentos eletrônicos multivagas portáteis 

que estarão instalados nos PDV’s por meio de moeda corrente, cartão de crédito e débito, e 

através deles os usuários também poderão fazer sua recarga de créditos pré-pago. 
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12.16.3.4. A quarta maneira que deverá estar disponível é através dos monitores da 

concessionária por meio de moedas metálicas corrente, cartão de crédito e cartão de débito. 

 

12.17. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE ESTACIONAMENTO ATRAVÉS DE SITIO (SITE) NA 

INTERNET:   

 

12.17.1. Deverá ser disponibilizado pela Concessionária sítio (site) na internet para aquisição de 

créditos de estacionamento e deverá conter informações objetivas do funcionamento do sistema 

e de todas as formas de pagamento e uso das horas de estacionamento.  

 

12.17.2. Para o cadastro de novos usuários, o sistema deverá solicitar todas as informações 

legais necessárias para o correto preenchimento de seu cadastro, solicitar a inclusão de uma 

senha para acesso ao módulo de gerenciamento de sua conta; 

 

12.17.3. Os usuários deverão no mínimo dentro do módulo de gerenciamento de sua conta ter 

acesso a Todos os dados informados em seu cadastro para alteração se necessário: 

 

12.17.4. Consulta a seu saldo; 

 

12.17.4.2. Consulta a seu extrato, contendo toda a movimentação financeira gerada pelo uso do 

sistema. Todas as transações deverão estar disponíveis para consulta, independentemente do 

tempo solicitado, ou seja, o usuário terá sempre acesso a todas as suas transações desde o 

período de seu cadastro; 

 

12.17.4.3. Alteração de sua senha de uso; 

 

12.17.4.4 Compra de créditos de estacionamento devendo no mínimo ser possível utilizar duas 

bandeiras de operadora de cartões de crédito e de débito diferentes; 

 

12.17.4.5 Todas as transações realizadas para compra de créditos deverão gerar e-mail a ser 

enviado para o endereço informado ao cadastro, para controle do usuário da sua conta pré-

paga. 

 

12.18. APLICATIVO SMARTPHONES: 

12.18.1. Plataforma de operação e de disponibilidade do serviço ao Usuário por meio da 
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telefonia celular e/ou da internet, através de operações efetuadas pelo próprio Usuário conforme 

sua livre vontade e necessidade, pelo seu próprio equipamento smartphone com dados/internet, 

quando da instalação de aplicativo do sistema de estacionamento também pelo próprio Usuário. 

 

12.18.2. O Usuário deverá previamente instalar e habilitar em seu aparelho celular do tipo 

smartphone o APP aplicativo do sistema de estacionamento, e que deverá ter esta função de 

recarga disponível. 

 

12.18.2.1. Para a utilização da plataforma o usuário deverá realizar uma compra antecipada de 

créditos eletrônicos pré-pagos através da plataforma da Telefonia Celular por meio de 

Smartphones, por e-commerce no sítio web da Concessionária. 

 

12.18.3. A utilização de créditos de estacionamento através de aplicativos disponibilizados 

gratuitamente nas respectivas lojas virtuais, deverá ser no mínimo sistemas operacionais – iOS 

e Android. 

 

12.18.4. A concessionária deverá disponibilizar no mínimo aplicativo nas lojas virtuais da Apple 

“App Store”, da Google “Google Play Store” para ser adquirido sem custo algum ao usuário; 

 
12.18.5. Os aplicativos deverão ter no mínimo as funcionalidades: 
a. Identificação do usuário, sendo solicitado o CPF e a senha para entrada ao menu principal 

da aplicação; 

b. Validação do usuário e senha com as informações fornecidas no cadastro feito pelo usuário 
no sítio da Internet; 

c. Caso o usuário não seja cadastrado no sistema, o aplicativo deverá disponibilizar item para 
o cadastro; 

d. Deverá estar disponível a opção para que seja ativado tempo de estacionamento, com no 
mínimo as opções de 30, 60, 90 e 120 minutos. Após a confirmação do tempo e a validação 
pelo aplicativo, deverá ser informado ao usuário a horário final do estacionamento;  

e. Exibir o tempo para o término do estacionamento de forma decrescente; 

f. Emitir alarme de final de estacionamento conforme tempo configurado no sistema; 

g. Opção para compra de créditos de estacionamento no mínimo sendo disponibilizada a 
opção de compra por cartão créditos com no mínimo duas bandeiras. 

h. Opção para consulta a seu extrato, contendo toda a movimentação financeira gerada pelo 
uso do sistema. Todas as transações deverão estar disponíveis para consulta; 
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12.19. PLATAFORMA DE PARQUIMETROS ELETRÔNICOS MULTIVAGAS - PEM 

 

12.19.1. Os equipamentos do tipo PARQUÍMETRO deverão estarem distribuídos na região 

central do sistema de estacionamento rotativo, conforme avaliação técnica da Concessionária e 

aprovado pelo Poder Concedente, numa proporção mínima de 01 (um) equipamento instalado 

nas ruas e vias da Cidade (preferencialmente nas esquinas) à cada  80 (oitenta) vagas rotativas 

do sistema e que deverão integrar ao quantitativo de postos de venda, como maneira de 

disponibilidade ao Usuário. 

 

12.19.2. O Equipamento Eletrônico multivagas deverá ter capacidade de ser configurado para 

atender condições diferenciadas e específicas dos parâmetros de operação.  

 

12.19.3. A configuração deverá ser feita através de programação (software), com um sistema de 

segurança para bloquear acesso de pessoas não autorizadas.  

 
12.19.4. Os parâmetros operacionais incluem:  
 
a) O valor da tarifa por local, hora do dia, dia do ano, ano, etc.;  

b) Política tarifária: valores fixos;  

c) Tempos mínimo e máximo de validade do estacionamento;  

d) Valor da tarifa para anulação do aviso de Irregularidade; 

e) Regularização da Aviso de Irregularidade no próprio equipamento;  

f) A reconfiguração de parâmetro(s) de um Equipamento Eletrônico multivagas instalado 
deverá poder ser feita remotamente; 

g) Receber e verificar a validade do pagamento em transações que envolvem valor monetário, 
através de moeda metálica em circulação no país, através de cartões bancários de crédito e 
de débito. 

h) Deve possuir a função de recebimento através de cartões bancários de crédito e de débito, 

ao menos de 02(duas) bandeiras distintas de cartão de crédito e de 02(duas) bandeiras 

distintas de cartão de débito. 

12.19.5.  CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS  

12.19.5.1. O Equipamento Eletrônico multivagas deverá possibilitar aos usuários executarem no 
mínimo os seguintes procedimentos:  
 
a) Adquirir tempo de estacionamento, em módulos de Unidades de Estacionamento – U.E, 

dentro dos limites estabelecidos para o local via Decreto e Lei municipal;  
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b) Proceder o pagamento da tarifa de pós utilização, mediante aviso de cobrança de tarifa 
recebido, registrando o número do aviso através de teclado numérico;  

12.19.5.2. O Equipamento Eletrônico multivagas deverá interagir amigavelmente com as 
transações operacionais efetuadas pelos usuários, executando pelo menos os seguintes 
procedimentos:  
a) Receber e verificar a validade do pagamento em transações que envolvem valor monetário; 

b) Emitir bilhete comprovante da aquisição do direito de estacionar, especificando o limite 
horário de validade;  

c) Emitir comprovante, em uma via, da realização da transação de anulação da Aviso de 
Irregularidade junto ao parquímetro;  

d) Possuir painel informativo ou visor com mensagem para informar e orientar os usuários 
sobre como proceder nas transações;  

e) Informar sobre quaisquer anomalias ou falhas operacionais do Equipamento Eletrônico 
multivagas.  

12.19.5.3. O Equipamento Eletrônico multivagas deverá possuir recursos de proteção e 

segurança dos dados (software de criptografia), de forma a garantir a integridade das 

informações armazenadas e evitar a possibilidade de adulteração e/ou fraude.  

 

12.19.5.4. O Equipamento Eletrônico multivagas deverá permitir, a qualquer momento, a 

realização de consultas por parte de pessoal qualificado e com acesso autorizado ao 

equipamento.  

 
12.19.5.5. Essas consultas serão efetuadas para fins de fiscalização e auditoria, e deverão 
envolver pelo menos o fornecimento das seguintes informações:  
 
a) Valor acumulado de vendas de tempo de estacionamento, distribuídos por tipo de 

pagamento (moeda, cartão de crédito, cartão de débito) desde o início das operações dos 
equipamentos;  

b) Valor acumulado de anulações de Aviso de Irregularidade, em quantidades e valores 
monetários por meio de pagamento, desde a última transação de recolhimento de moedas;  

 

12.19.5.6. As consultas no Equipamento Eletrônico multivagas deverão ser orientadas por menu 

autoexplicativo, e deverá ser possível a emissão de relatórios de controle.  

 

12.19.5.7. Os dados das transações armazenadas na memória do Equipamento Eletrônico 

multivagas deverão ser disponibilizados de forma “on-line” e acessados em equipamentos 

servidores do sistema retaguarda, que se comunicarão com o Equipamento Eletrônico 

multivagas.   
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12.19.5.8. Permitir a digitação do número da placa do veículo, a critério da definição da 

CONTRATANTE.  

 

12.19.5.9. Permitir comunicação online com servidor central para controle de movimentações, 

controle de arrecadação, bem como permitir imputar dados online como; mudanças de horário, 

valor da hora.  

 

12.19.6. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS  

 

12.19.6.1. O Equipamento Eletrônico multivagas deverá ser um equipamento com tecnologia 

digital, em estado sólido.  

 

12.19.6.2. O equipamento deverá utilizar multiprocessador ou microcomputador, memória de 

“firmware”, memória não volátil de armazenamento de dados. 

 

12.19.6.3. Os equipamentos eletrônicos multivagas deverão possuir módulo de comunicação de 

modo que permita extrair dados online de: movimentação, arrecadação, bem como imputar e 

alterar dados online como: mudança de horários, valor de hora, sem a presença física.  

 
12.19.6.4. Os equipamentos a serem instalados poderão ter outras configurações, desde que 
atendam os itens obrigatórios de operação conforme projeto básico, quais sejam:  
a) Recebimento de 02 (dois) tipos de pagamento (moeda);  

b) Digitação da placa em teclado numérico;  

c) Emissão de tíquetes de tempo de estacionamento;  

d) Regularização de notificação de irregularidade;  

e) Relatórios acumulados da receita para fins de fiscalização e auditoria; 

 

12.19.7 BILHETE COMPROVANTE (TIQUETE IMPRESSO EMITIDO) 

12.19.7.1. O bilhete comprovante de aquisição de tempo de estacionamento deverá ter, no 
mínimo, as seguintes informações:  
 
a) Número de identificação do Equipamento Eletrônico multivagas;  

b) Quantidade de tempo de estacionamento;  

c) Valor pago;  
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d) Data e hora de expiração do estacionamento regular;  

e) Identificação da placa do veículo; (caso o usuário opte por digitar)  

 

12.19.7.2. O bilhete comprovante de anulação do Aviso de Irregularidade deverá ser expedido 

em 1 (uma via) e conter, no mínimo, as seguintes informações:  

a) Identificação de transação de anulação de aviso de irregularidade;  

b) Data e hora da emissão do bilhete.  

12.20. INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS  

 

12.20.1. Todas as mensagens, informações e instruções impressas no gabinete ou no display do 

equipamento deverá ser apresentada em idioma português.  

 

12.20.2. Opcionalmente o equipamento poderá exibir as mensagens no idioma inglês, além do 

português.  

 

12.20.3. O visor do equipamento deverá ser do tipo alfanumérico e deverá apresentar todas as 

informações necessárias ao usuário.  

 

12.23.4. Os dispositivos de acionamento (botões, teclas, chaves, etc.), destinados à 

manipulação pelos usuários deverão ter uma concepção ergométrica de projeto e instalação, de 

maneira a propiciar facilidade e conforto de uso para todo o perfil do público usuário.  

 

13. A SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

13.1. O Projeto deverá ser executado observando as seguintes especificações técnicas, sempre 

respeitando as Normas ABNT, a Lei 9.503/97 o Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções 

do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), em conformidade ainda com as determinações 

e especificações autorizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, em especial com a 

sinalização específica adicional da fiscalização por videomonitoramento, em acordo com a 

resolução do COTRAN nº 532/2015. 

 

13.2. As placas deverão ser afixadas em postes de aço de 2,5” com parede interna de 1,55mm, 

com suportes de fixação, nas dimensões mínimas de 600x1000mm, em chapa de aço com 

espessura mínima “n. 20” ou “chapa 20”. 
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13.3. As placas serão confeccionadas em aço galvanizado, conforme a Norma ABNT – NBR 

11904. 

 

13.4. O acabamento do Verso da placa deverá ser com pintura com tinta na cor preta fosca;  

 

13.5. Os adesivos ou similares utilizadas nas placas são definidas de acordo com a normas 

técnicas e aplicadas na face principal toda da placa. 

 

13.6. O A fixação do conjunto deve ser posicionado na via nas vias urbanas deverá a borda 

inferior da placa deve ficar a uma altura livre, em relação ao solo, entre 2,10 e 2,20 metros. O 

afastamento lateral, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, entre 0,30 

metros à 0,40 metros.  O conjunto deverá ser chumbado em concreto armado em profundidade 

mínima de 400mm. Poderá ter variação de mais (+) ou menos (-) 10% dependendo do tamanho 

da placa, das condições das vias e do local de instalação. 
 

14. A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

14.1. O Projeto deverá ser executado observando as seguintes especificações técnicas, sempre 

respeitando as Normas ABNT, a Lei 9.503/97 o Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções 

do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). E em conformidade as determinações e 

especificações autorizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 

 

14.2. Demarcação viária com tinta à base de resina acrílica: Normas técnicas pertinentes: 

 

14.2.1. NBR 6831:2001 – Sinalização horizontal viária.    

 

14.2.2. NBR 11862:2012 – Sinalização horizontal a base de resina acrílica. 

 

14.2.3. Preferencialmente, de maneira não obrigatória deverá ser utilizado o material tipo 

elastoplástico nas vagas especiais. 

 

14.3. Condições gerais/matérias 

 

14.3.1. CORES: O projeto de sinalização deverá seguir a regulamentação do Anexo II da Lei 
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9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções do CONTRAN.  

 

14.3.2. Espessura:  Na execução e aplicação da sinalização horizontal a espessura da tinta deve 

ser de no mínimo e=0,8mm. 

 

14.3.3. Aplicação:  deverá ser aplicada em sistema mecanizado e por aspersão. O material 

aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, não se admitindo diferenças de 

tonalidades. O método por pintura manual só poderá ser realizada em locais previamente 

aprovados pelo Secretaria de Mobilidade Urbana.  

 

14.3.4. A remoção da sinalização existente e limpeza do pavimento poderá ser feita através de 

métodos de livre escolha da contratada com a prévia aprovação do Secretaria de Mobilidade 

Urbana. 

 

14.3.5. - A superfície deverá estar limpa e seca, livre de sujeira, podendo utilizar o jato de ar 

comprimido, vassouras, escovas para a limpeza do pavimento. 

 

 

15. CAPACIDADE DE EXPANSÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

15.1. Em decorrência de evolução tecnológica, a Concessionária poderá atualizar e/ou substituir 

os equipamentos e sistemas instalados, submetendo à aprovação da Concedente através do 

Secretaria de Mobilidade Urbana. 

 

15.2. A qualquer tempo a concedente poderá solicitar que sejam disponibilizados, substituídos 

ou ocorra atualização dos equipamentos, softwares, sistemas e plataformas de autoatendimento 

com o objetivo otimizar e melhorar a eficiência e eficácia da qualidade do serviço prestado; 

 

15.3. Quaisquer alterações introduzidas, substituição ou atualização de equipamentos, software 

ou sistemas instalados deverão ter a anuência técnica da Concedente através do Secretaria de 

Mobilidade Urbana. 

 

15.4. Os custos e despesas de qualquer natureza, decorrentes de alterações introduzidas, 

deverão ser de responsabilidade única e exclusiva da Concessionária; 
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15.5. Os parâmetros e abrangências funcionais atualmente definidas nesta especificação 

poderão ser objeto de revisão futura pela Concedente através do Secretaria de Mobilidade 

Urbana, em função da experiência adquirida com a implantação e uso do Estacionamento 

Rotativo, e considerando as eventuais necessidades de adequação para melhor atendimento à 

demanda de prestação de serviços aos usuários.  
 

16. DO SISTEMA TARIFÁRIO e DAS FORMAS DE COMPRAS E PAGAMENTO PELO 
USUÁRIO 

 

16.1. São fixadas as seguintes tarifas de estacionamento a serem pagas pelos usuários: 

 

16.1.1Tarifa "REGULAR" de 30 (trinta) minutos: valor de R$ 1,00 (um real); 

16.1.2 Tarifa "REGULAR" de 60 (sessenta) minutos: valor de R$ 2,00 (dois reais); 

16.1.3 Tarifa "REGULAR" de 90 (noventa) minutos: valor de R$ 3,00 (três reais); 

16.1.4 Tarifa "REGULAR" de 120 (cento e vinte) minutos: valor de R$ 4,00 (quatro reais); 

16.1.5 Tarifa de "CARGA e DESCARGA" de 120 (cento e vinte) minutos: os veículos de carga e 

descarga terão 60 (sessenta) minutos de isenção quando estacionadas nas vagas 

regulamentadas para esse fim. Após esse período deverão recolher o valor de R$ 8,00 (oito 

reais) por vaga e poderão permanecer pelo tempo máximo de 02 (duas) horas; 

16.1.6 Tarifa de AVISO DE PÓS-USO: valor de R$ 4,00 (quatro reais), desde que regularizado 

em até 120 minutos; 

16.1.7 Tarifa de AVISO DE IRREGULARIDADE paga no mesmo dia: valor de R$ 10,00 (dez 

reais), desde que regularizado dentro do próprio dia da sua emissão; 

16.1.8 Tarifa de AVISO DE IRREGULARIDADE no dia útil seguinte: valor de R$ 18,00 (dezoito 

reais), desde que regularizado em até 3 (três) dias úteis; 

16.1.9 Tarifa de Estacionamento de Caçambas ou contêineres para entulho em geral e similares: 

valor da diária de segunda a sextas-feiras de R$ 10,00 (dez reais) e aos sábados R$ 5,00 (cinco 

reais) para permanência por período fixo de até 01 (um) dia útil; 

16.1.10 Tarifa de Estacionamento de Especial: R$ 18,00 (dezoito reais) por diária - por período 

fixo de até 01 (um) dia útil por vaga rotativa ocupada, em situação que necessita de tempo 

acima do permitido, tratada como extraordinária ou permanência de longa duração, a qual 

deverá ainda obter autorização prévia da Secretaria de Mobilidade Urbana. Assim são 

considerados nesta tarifa: eventos privados, veículos de mudanças em geral e similares, 

veículos do tipo trailers / módulos ou similares de comercialização de produtos e serviços nas 

vias públicas. 
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16.2. O pagamento mínimo é no valor de R$ 1,00 (um real) para o tempo mínimo de 30 (trinta) 

minutos, com direito a 20 minutos de isenção por dia por veículo por placa numa única vez ao 

dia independentemente de outras ações  e  o valor de R$ 4,00 (cinco reais) para o tempo 

máximo permitido de 2 horas.  

 

16.3. Por meio de Decreto, o PODER CONCEDENTE poderá alterar o valor da tarifa, bem como 

implementar sistema de tarifas diferenciadas em determinadas regiões e/ou horários, 

objetivando a regulação e a maximização do desempenho do sistema viário.  

 

16.4. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar à CONCESSIONÁRIA a criação de áreas com 

tempos de permanência diferenciados, quando se fizer necessário, para maximizar o 

desempenho do sistema de estacionamento. 

 

16.5. Deverá estar disponível para opção de aquisição de tempo de estacionamento, as opções 

mínimas com tarifas pela proporcionalidade de tempo: 30, 60 minutos, 90 minutos e 120 

minutos. 

 

16.6. O Usuário terá 20 (vinte) minutos de tolerância ou isenção para adquirir o tíquete de 

estacionamento de qualquer valor ou para ativar o seu crédito pré-pago, não havendo qualquer 

tipo de tolerância adicional, independentemente de qualquer tipo de entendimento ou motivo, 

alheio ao sistema de estacionamento ora licitado e implantado, exceto para idosos e portadores 

de necessidades especiais, que terão seus período diferenciados. 

 

16.7. O tempo de estacionamento inicia quando o veículo ocupa a vaga rotativa, devidamente 

verificado eletronicamente quando do monitoramento eletrônico pelos monitores da 

concessionária.  

16.8. O tempo de 20 (vinte) minutos será contado a partir da ocupação da vaga pelo veículo, 

sendo integrado ao tempo ora adquirido pelo usuário, quando apontado e verificado 

eletronicamente quando do “MONITORAMENTO” em campo, por meio da consulta e inserção 

do veículo no sistema eletrônico de gestão através de registros eletrônicos tendo por base a 

placa do veículo, cujo registros eletrônicos serão devidamente utilizados como base de dados e 

aproveitamento para verificação e fiscalização do sistema rotativo, exclusivamente pelo 

Município de Jaguariúna, para impor ação e sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro 

aos infratores do sistema de estacionamento rotativo. 

 

16.9. A contagem do tempo da tolerância ou isenção, ou seja, o início da contagem do tempo de 
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20 minutos, se dará no mesmo momento, no mesmo horário do monitoramento do veículo e, que 

após este período continuado se transformará automaticamente em “ACT - aviso de cobrança de 

tarifa” (pós-uso e de irregularidade).  

 

16.10. O preço público (tarifa) poderá ser reajustado ou revisto depois de 12 (doze) meses do 

contrato, usando como parâmetro o IGP-M do Instituto Getúlio Vargas e/ou por comprovado 

desequilíbrio econômico e financeiro do contrato à qualquer tempo. 

 

16.11. O reajuste somente será deferido após a análise por parte da Concedente, desde que, 

seja assegurado o equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento. 

 

16.12. O valor da tarifa poderá sobre arredondamentos, com objetivo de facilitar as operações 

da Concessionária e da rede de comércio e de serviço do Município, especialmente pelo fator 

troco. 

 

16.13. No caso de ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, de acordo com 

o art.65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, a Concessionária 

poderá requerer a repactuação por escrito e acompanhado dos documentos comprobatórios 

para análise da Concedente através do Secretaria de Mobilidade Urbana, embasado pela 

Planilha de Cálculo Tarifário do Estacionamento Rotativo. 

 

16.14. A Concedente poderá rever os custos fixos e variáveis, bem como: a taxa de ocupação 

ou qualquer outro índice previsto inicialmente para definir a tarifa, usando como base os 

relatórios, dados, alterações ocorridas no Sistema de estacionamento Rotativo ZONA AZUL, 

com o objetivo de promover a revisão tarifária, prevista contratualmente. 

 

16.15. As vagas delimitadas no sistema “ZONA AZUL” deverão ser utilizadas exclusivamente por 

veículos do tipo de passeio compatíveis ao seu tamanho e para automóveis do tipo camionetas, 

caminhonetes e demais veículos quando possível, não sendo permitida sua utilização por 

veículos do tipo caminhão independentemente do tamanho, ônibus ou micro-ônibus. 

 

16.16. Das permissões para estacionar com ISENÇÃO: 
 Os veículos oficiais do serviço público federal, estadual e municipal exclusivamente 

em serviço; 

 Os Veículo utilizados pelo Poder Público Municipal, desde que autorizados pela 

Secretaria de Mobilidade Urbana; 
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 Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de 

fiscalização e operação de Trânsito, previsto no art. 29, VII, da Lei n° 9.503/97 na 

resolução n° 268/2008 do CONTRAN, suas alterações e substituições; 

 Os veículos do tipo caminhão e utilitários, prestadores de serviços de utilidade pública 

estrutural, quando em atendimento, desde que devidamente sinalizados, conforme 

previsto no art. 29, VIII da, da Lei n° 9503/97 e na Resolução n° 268/2008 do 

CONTRAN, suas alterações e substituições; 

 As vagas de estacionamento de veículos exclusivas destinadas para pessoas com 

deficiência ou portadoras de necessidades especiais, terão uma isenção e/ou 

gratuidade de até 120 (cento e vinte) minutos por vaga, sem a contagem de tolerância 

inicial e sem qualquer tolerância adicional, desde que ainda estejam portando o 

Cartão de autorização específica expedida por órgão de trânsito, conforme Legislação 

Federal; 

 As vagas de estacionamento de veículos exclusivas destinadas para pessoas idosas, 

terão uma isenção e/ou gratuidade de até 60 (sessenta) minutos por dia, sem a 

contagem de tolerância inicial e sem qualquer tolerância adicional, desde que ainda 

estejam portando o Cartão de autorização específica expedida por órgão de trânsito, 

conforme Legislação Federal; 

 Os táxis que utilizam o sistema de estacionamento rotativo, em serviço e no exclusivo 

exercício à referida finalidade por ocupação de passageiros e pelo período máximo de 

ocupação da vaga de 15 (quinze) minutos, sem qualquer tolerância adicional.  

 Aos veículos do tipo de carga, que utilizam o sistema de estacionamento rotativo nas 

VAGAS ROTATIVAS DE CARGA E DESCARGA, conforme exposto e no exclusivo 

uso da finalidade da vaga rotativa, a fim de incentivar o uso da vaga pelo menor 

período possível para um maior número de veículos para justiça no uso de todos, bem 

como pelo fomento da economia municipal, como benefício terá isenção no período 

de até 60 (sessenta)  minutos de uso contínuo numa mesma vaga, observadas as 

disposições regulamentares, sem a contagem de tolerância inicial e sem qualquer 

tolerância adicional. Caso o veículo permaneça na vaga após o referido período, 

estará passível de aviso de irregularidade por falta de pagamento da vaga rotativa ou 

de autuação, através da fiscalização de trânsito municipal. 

 

16.17. DAS FORMAS DE COMPRAS E PAGAMENTO PELO USUÁRIO: 
 

16.17.1. A concessionária deverá fornecer ao usuário no mínimo as seguintes possibilidades de 
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pagamentos: 

 Espécie e moedas com os monitores; 

 Cartão de Crédito com os monitores; 

 Cartão de Débito com os monitores; 

 Conta online pré-paga com os monitores; 

 Cartão de Crédito através da Web/Aplicativos; 

 Conta pré-paga através da Web/Aplicativos; 

 Moedas no Terminal de Autoatendimento; 

 Cartão de Crédito no Terminal de Autoatendimento (por inserção do cartão/senha) 

 Cartão de Débito no Terminal de Autoatendimento (por inserção do cartão/senha); 

 Espécie e moedas no PDV; 

 Cartão de Crédito no PDV; 

 Cartão de Débito no PDV; 

 

16.17.2. A concessionária deverá operar obrigatoriamente em todas as plataformas exigidas o   

recebimento e a operação por meio de cartões de crédito e de cartões de débito devidamente 

homologados pela rede bancária nacional e pelas plataformas de adquirência, conforme regula o 

mercado nacional Brasileiro. 

 

17. DO AVISO DE COBRANÇA DE TARIFA 

17.1. Caso o usuário não adquira o tíquete de estacionamento ou não ative o seu crédito pré-

pago após o período de 20 (vinte) minutos da tolerância ou isenção por veículo/placa numa 

única vez ao dia, será emitido, para o veículo o “ACT:  Aviso de Irregularidade”.  

17.2. O “Aviso de Irregularidade” deve ser emitido de forma eletrônica pelo monitor da empresa 

contratada pelo processo licitatório futuro, com o objetivo de alertar e orientar o usuário/condutor 

do veículo da situação do mesmo e informá-lo sobre a irregularidade constatada e registrada e, 

que preferencialmente deverá ser colocado no para-brisa do veículo, porém de forma não 

obrigatória sendo esta por comprovação eletrônica. Serão considerados como válidos os 

referidos avisos ora extraviados e não portados pelo usuário, desde que devidamente registrado 

pelo sistema eletrônico de estacionamento. 

 

17.3. Para a regularização do “Aviso de Irregularidade”, os usuários devem: 

a)- Em até 20 minutos de tolerância e isenção, sem qualquer tipo de tolerância adicional 

independentemente, que deverão serem utilizados exclusivamente pelo Usuário para 
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adquirir o ticket/período para uso do sistema nas plataformas expostas, respectivos ao 

valor de permanência numa mesma vaga de 2 (duas) horas conforme Lei Municipal; 

b)- Expirado o tempo de 20 minutos de tolerância e isenção  e,  caso não tenha sido 

efetuado o referido pagamento da tarifa pretendida e necessária, será emitido pela 

Concessionária o instrumento “ACT”:  Aviso de Pós-uso no valor de R$ 4,00 (quatro 

reais) para pagamento em até 2 horas;  Aviso de Irregularidade no valor de R$ 10,00 

(dez reais) para pagamento da tarifa até o fim do mesmo dia da emissão  e  Aviso de 

Irregularidade no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) para pagamento da tarifa 

impreterivelmente até 03 (três) dias úteis da sua emissão; 

17.4. Caso o usuário não regularize o “Aviso de Irregularidade” nas situações descritas  no 

parágrafo 4º do artigo 7º do Decreto Municipal nº 4.103/19, o veículo estará sujeito à lavratura do 

auto de infração de trânsito através da fiscalização de trânsito Municipal, de acordo com a Lei 

Federal n° 9.503/97. 

23.5. Serão considerados como válidos os avisos de pós-uso e de irregularidades ora 

extraviados e não portados pelo usuário, desde que devidamente registrado pelo sistema de 

estacionamento. 

23.6. Caso o veículo continue a infringir o sistema rotativo, o mesmo poderá receber um outro 

aviso e cobrado nova tarifa a cada 120 minutos, quando do recebimento de um outro aviso de 

pós-uso/irregularidade individualmente, estando passível ainda da fiscalização pelo Poder 

Concedente e pelo recebimento de infrações de trânsito, conforme prevê a legislação nacional, 

bem como pela Lei Municipal em vigor.  

 

18. DO HORÁRIO DE OPERAÇÃO 

18.1. Os horários de operação, os dias, períodos, a abrangência, estarão devidamente à época, 

inseridos no Decreto Municipal os quais serão inicialmente:  

a) De segundas à sextas-feiras, no período compreendido das 09h00min às 18h00min, sem 

interrupções;  

b) Nos sábados, no período compreendido das 09h00min às 13h00min, sem interrupções; 

c) De forma excepcional pode ser alterado em datas festivas onde o horário de funcionamento 

do comércio é estendido. 

 

 

 
 

09:00 18:00 SEMANA 9,0

09:00 13:00 SÁBADO 4,0

HORAS DISP.

HORÁRIO  
FUNCIONAMENTO

Horário
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19. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE RECEITA E CUSTOS 
OPERACIONAIS 

 

19.1. Base de Cálculo para veículos de passeio/similares: 

a) Número estimado de vagas rotativas para veículos de passeio/similares:  778 (setecentos 

e setenta e oito), podendo variar 20% (vinte por cento) à maior ou à menor. 

b) Período de segunda-feira: das 9:00h às 18:00h    09h de operação por dia útil 

c) Período aos sábados: das 9:00h às 13h    04h de operação por sábado 

d) Número de horas/dia – segunda a sexta-feira:  9h x  22 dias   Totalizando 198 horas 

e) Número de horas/dia – sábado:  4h x 4 sábados    Totalizando 16 horas 

f) Número dias equivalentes / mês: 23,78 (úteis)  

g) TOTAL DE HORAS MÊS:   214 horas de funcionamento do sistema rotativo em média 

h) Taxa de Respeito médio: 50%  

i) TARIFA 1 hora:  R$ 2,00 

 

19.2. PREVISÃO DE FATURAMENTO: 

 19.2.1 – ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL:     R$       166.492,00 

 19.2.2 – ESTIMATIVA DE FATURAMENTO ANUAL:      R$    1.997.904,00 

 19.2.3 – ESTIMATIVA DE FATURAMENTO DO CONTRATO:  R$ 19.979.040,00 

 

19.3. CUSTOS DOS INVESTIMENTOS E DESPESAS INICIAIS DO SISTEMA: 
 19.3.1 – Equipamentos de informática de uso geral (03 estações/computadores, impressora laser): 

        R$   11.000,00. 
 19.3.2 – Sinalização regulamentadora conforme exposto (vertical e horizontal): 

– 155 unid.  Placas de regulamentação:   R$   30.225,00 

– 155 unid.  Postes galvanizados + acessórios:  R$   21.700,00 

– 155 unid.  Instalação de postes + placas:  R$     7.750,00 

 – 778 m² quadrados de Pintura mecanizada à frio: R$   27.230,00   

– Vagas especiais com pintura mecanizada à frio: R$   17.750,00 

 19.3.3 – Central de Atendimento:  
– Móveis para para atendimento:   R$   12.500,00 

– Móveis para para atendimento:   R$   12.500,00 
– Eletrodomésticos/Móveis para cozinha:  R$   10.000,00 

– Eletrônicos diversos (relógio de ponto, contador de moedas, aparelhos de   telefone, etc) 
:        R$     7.000,00 
– Sistema de monitoramento:    R$     8.000,00 
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– Fachada e materiais de identificação predial:  R$   10.000,00 

 19.3.4 – Adaptação do imóvel/ instalação equipamentos:  R$   12.000,00 
 19.3.5 – Parquímetros multivagas (externo ou interno) (11 unid.): R$ 264.000,00 
 19.3.7 – Instalação dos Parquímetros multivagas:    R$   12.000,00 
 19.3.8 – Acessórios reservas dos Parquímetros:    R$      6.000,00 
 19.3.9 – Sistema Monitoramento-Fiscalização on line: 

–  PDA’s para monitoramento + dispositivo de cartões R$    25.000,00 

– PDA’s para fiscalização     R$     7.000,00 

– Acessórios e dispositivos complementares  R$      6.000,00 

 19.3.10 – Sistema de Pontos de Venda: 
 – Terminal para PDV     R$    32.000,00 

 – Custo de Merchandising para PDV   R$      3.000,00 

 – Custo de treinamento e prospecção:   R$      4.000,00 

 19.3.11– Campanha Usuários (rádio, impresso, jornal):  R$    15.000,00 
 19.3.12 – Custo de Recrutamento e Treinamento:  R$    10.000,00 
 19.3.13 – Custo inicial de Uniformes /Acessórios Equipe: R$    12.000,00 
 19.3.14 – Custo projetos e honorários técnicos:   R$    10.000,00 

 
19.4. CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO: 

 19.4.1 – Honorários de profissionais técnicos:   R$      1.200,00 
 19.4.2 – Manutenção equipamentos eletrônicos    R$     1.500,00 
 19.4.3 – Manutenção sinalização viária     R$     1.000,00 
 19.4.4 – Manutenção uniformes      R$        600,00 
 19.4.5 – Manutenção veículos e predial     R$        400,00 
 19.4.6 – Vigilância        R$        100,00 
 19.4.7 – Custos de Telefonia e dados em geral    R$     1.200,00 
 19.4.8 – Reposição de componentes eletrônicos   R$        700,00 
 19.4.9 – Meios de pagamento diversos      R$        800,00 
 19.4.10 – Manutenção de divulgação     R$        400,00 
 19.4.11 – Combustível e Manutenção de veículos   R$        800,00 
 19.4.12 – Custo de sistema tecnológico / manutenção   R$     8.000,00 

 
19.5. CUSTOS DE PESSOAL E DA CENTRAL DE ATENDIMENTO: 

 19.5.1 – Salários       R$   24.400,00 
 19.5.2 – Encargos trabalhistas       R$   17.100,00 
 19.5.3 – Vale transporte / Ajuda de custo    R$     5.500,00 
 19.5.4 – Despesas diversas de pessoal e EPI’s                 R$        500,00 
 19.5.5 – Despesas diversas de Consumo de pessoal    R$        300,00 
 19.5.6 – Despesas diversas Central de atendimento   R$        500,00 
 19.5.7 – Materiais expediente / escritório / toner, etc.   R$        400,00 
 19.5.8 – Bobinas para PDA / terminal PDV     R$     1.500,00 
 19.5.9 – Bobinas para Parquímetro       R$        600,00 
 19.5.10 – Aluguel / IPTU - imóvel da Central Atendimento  R$      2.000,00 
 19.5.11 – Despesas Consumo (água, luz, telefone, gás)  R$         800,00 
 19.5.12 – Seguros:  predial e dos funcionários    R$         500,00                           
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20. DO JULGAMENTO 

 
20.1. O critério de julgamento das propostas é a maior oferta (em porcentagem) ao Poder 

Concedente para aquisição do número serial único da transação (NSU) e Código autorizador 

para emissão, comercialização e validação dos tíquetes e e-tíquetes.  

 
20.2. A proposta mínima para aquisição do número serial único da transação (NSU) e Código 

autorizador não será inferior a 15% (quinze por cento). 

 

20.4. Será automaticamente desclassificada a proposta inferior ao percentual mínimo. 

 

20.5. Em caso de empate de duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no parágrafo 2° do 

artigo 3° da Lei nº 8.666/93 e o art. 15 incisos I da Lei 8.987/95, será utilizado o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

21. DA FISCALIZAÇÃO 

 
21.1. A fiscalização do cumprimento do avençado será realizada pela Secretaria de Mobilidade 

Urbana. 

 

21.2. A Fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e qualidade dos 

serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, caso haja, 

quanto ao atendimento das disposições e elas relativas, sob risco de causar o desequilíbrio 

econômico e financeiro do contrato. 

 

21.3. A Concessionária deverá permitir o livre e pronto acesso da fiscalização do Concedente às 

suas instalações físicas e todas e quaisquer fontes de informação referentes ao serviço por ela 

prestado, sempre que solicitado de forma imediata; 

 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1. Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados por 

escrito em tempo hábil pela Secretaria de Mobilidade Urbana do Município; 
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22.2. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 

Comissão de Licitação e proponentes presentes; 

 

22.3. Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 8.666/93 

e suas posteriores alterações, e com base em todos os documentos anexos ao edital que são 

complementares entre si;  

 

22.4. A Contratada na vigência do contrato será a única responsável perante terceiros pelos atos 

praticados pelo seu pessoal, pelo uso de material, eximindo a Municipalidade de quaisquer 

reclamações e indenizações; 

 

22.5. Serão de responsabilidade da contratada todos os seguros necessários à responsabilidade 

civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus 

empregados ou a terceiros; 

 

22.6. A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável pelos danos causados 

diretamente à Administração e/ou a terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso 

de materiais, equipamentos e veículos do Município, em desconformidade com as 

determinações e especificações emanadas pela mesma, eximindo-a de quaisquer reclamações 

e indenizações. Serão de sua responsabilidade ainda o ressarcimento de todos os danos 

materiais ou pessoais causados a seus empregados e a terceiros; 

 

22.7. Caso a Contratada necessite substituir o técnico responsável pela supervisão dos serviços 

durante a vigência do presente instrumento, obriga-se a apresentar os dados e as qualificações 

técnicas do novo profissional; 

 

22.8. À Prefeitura do Município de Jaguariúna é reservado o direito de rejeitar propostas que 

estejam em desacordo com o presente Edital, bem como contratar parcialmente o objeto da 

presente licitação, sem que caiba aos licitantes o direito a qualquer indenização; 

 

22.9. A critério da administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

 

22.10. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 

desta licitação, este Termo, do Edital e Contrato sujeitando a licitante às sanções previstas nos 

artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93; 
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22.11. Os casos omissos serão decididos pela Comissão, que decidirá com base na legislação 

em vigor. 

 

22.12. Caberá ao Poder Concedente fiscalizar através de seus instrumentos legais, tecnologia 

empregada e imagens captadas pelo sistema operacional e monitoramento, fazendo cumprir o 

que preceitua o CTB, autuando e aplicando a medida administrativa aos eventuais infratores que 

desrespeitarem o Sistema Rotativo de Estacionamento Público, sob risco de haver ainda 

desequilíbrio econômico e financeiro do sistema licitado e do contrato. 

 

22.13. Da decisão por parte da Concedente, de diminuir o número de vagas, não gerará 

qualquer valor ou indenização em favor da Concessionária, desde que respeitado o equilíbrio 

econômico e financeiro da operação e do contrato licitado; devendo a Concessionária realizar as 

adequações necessárias em relação à infraestrutura e pessoal para o atendimento. 
 

É o Termo de Referência. 
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ANEXO III - DA PROVA DE CONCEITO 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA   nº  002/2020  -  JAGUARIÚNA / SP 
 

DA PROVA DE CONCEITO - DA ENTREGA TÉCNICA DAS AMOSTRAS E DOS TESTES 

OPERACIONAIS DO SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO DE GESTÃO E OPERAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO E DOS TESTES DOS EQUIPAMENTOS EM ESCALA REAL: 

 

A  empresa licitante colocada em primeiro lugar no certame, deverá demonstrar a efetividade do 

sistema através da Prova de Conceito/Entrega Técnica, por meio dos testes operacionais  e  

presenciais,  conforme exigido pelo item 28  e  suas extensões do Termo de Referência anexo I, 

afim de comprovar antecipadamente a eficiência técnica da prestação de serviço ante a 

assinatura do contrato, em atendimento às exigências mínimas do edital e seus anexos, bem 

como das declarações ora emitidas pela Empresa Licitante quando da apresentação do 

envelopes, por meio da demonstração em escala real, do sistema tecnológico integrado de 

gestão, do monitoramento, da fiscalização, das plataformas de disponibilidade d aquisição dos 

tíquetes/créditos  e  da operação de estacionamento, bem como dos equipamentos com 

conexão de dados, meios de pagamento, plataformas  e  módulos necessários e integrantes 

conforme exposto. 

 

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para fins de comprovação de 

atendimento das especificações técnicas, será convocada para que, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis após convocação da Comissão de Licitação, apresente-se em horário devidamente 

pré-agendado para uma sessão de Prova de Conceito Entrega Técnica das amostras e do teste 

operacional dos sistemas e equipamentos. 

 

A Secretaria de Mobilidade Urbana não se responsabilizam por quaisquer tipos de ressarcimento 

e/ou custeio dos referidos valores das transações ora demonstradas e transacionadas em 

ambiente real, pela demonstração da efetividade dos meios de pagamento conforme exposto, 

sugerindo ainda operações com valores reais de cada período; podendo a Empresa sugerir 

outro valor desde que suficientemente. 

 

Os testes poderão ser realizados em ambiente tecnológico e operacional da licitante específico 

para teste, porém desde que pelo próprio sistema operacional integrado de gestão e de 

operação de estacionamento ora proposto pela Empresa Licitante, bem como em tempo real e 

absoluto pela comunicação/conexão e pelas funcionalidades em ambiente web. 
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Para as operações com emissão dos períodos de estacionamento por meio dos e-tiquete  e dos 

avisos de irregularidade/de pós-uso, será necessária a visualização na(s) tela(s) dos 

equipamentos de demonstração, bem como a impressão ora demonstrada, para o devido 

arquivo pelo Município de Jaguariúna; exceto para operações por telefonia celular (Smartphone), 

onde serão exigidos somente as consultas em tela, tendo a impressão para o devido arquivo, 

somente pelos módulos de gestão  e  consultas no próprio sistema, conforme exposto. 

 

Este Anexo especifica o método de realização da Prova de Conceito, que consiste na ENTREGA 

TÉCNICA DAS AMOSTRAS E DO TESTE OPERACIONAL PRESENCIAL DE SISTEMAS E 

EQUIPAMENTOS, a que será submetida a Licitante melhor classificada, com o objetivo de 

comprovar o cumprimento, pela solução proposta por esta, às exigências deste Edital.  

  

A Licitante melhor classificada deverá demonstrar a efetividade do sistema através da Entrega 

Técnica por meio dos testes operacionais e presenciais, a fim de comprovar a eficiência técnica 

da prestação de serviço, antes da assinatura do contrato, em atendimento às exigências 

mínimas do edital e seus anexos, por meio da demonstração em escala real, do sistema 

tecnológico integrado de gestão e de operação de estacionamento, bem como dos 

equipamentos com conexão de dados, meios de pagamento, plataformas e módulos necessários 

e integrantes conforme exposto. 

 

A Comissão de Licitação designará 03 (três) responsáveis Técnicos do Município de Jaguariúna, 

que acompanhará a execução das Provas de Conceito especificadas e determinará, no 

momento da realização da avaliação, eventuais parâmetros aleatórios que tenham sido 

previstos. 

 

Os testes poderão ser realizados em ambiente tecnológico e operacional da licitante específico 

para TESTES, porém desde que pelo próprio sistema operacional integrado de gestão e de 

operação de estacionamento ora proposto pela Empresa Licitante, bem como em tempo real e 

absoluto pela comunicação/conexão e pelas funcionalidades em ambiente web. 

 

A Licitante deverá demonstrar o Software de Gestão, Monitoramento e Fiscalização, com todas 

as formas de aquisição de tempo de estacionamento por módulos, pela operacionalização de 

todas as formas de monitoramento e fiscalização. 

 

Apenas será possível duas respostas a cada item avaliado, sendo elas: “SIM – ATENDE O TR” 
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ou “NÃO ATENDE O TR”. 

 

Será considerado desclassificada a licitante que não atender a qualquer dos itens solicitados 

neste teste presencial. 

 

A Comissão julgadora poderá a qualquer tempo, efetuar qualquer tipo de questionamento e 

ordenar sequência e repetições até a sua total satisfação, convencimento e certeza do ora 

exigido, sempre em cumprimento ao Termo de Referência, bem como determinar/simular 

valores e placas de veículos. 

 

Participantes previamente credenciados presentes e ou outros licitantes presentes e 

credenciados para o procedimento, poderão efetuar questionamentos por escrito dentro do 

período de operação dos testes, sempre por ordem e por avaliação prévia da necessidade do 

questionamento da Comissão julgadora.  

 

1. DA ENTREGA DAS AMOSTRAS E PREPARAÇÃO PARA INÍCIO DOS TESTE – PROVA 
DE CONCEITO 

 

Para realização e avaliação das Provas de Conceito, a Licitante provisoriamente classificada em 

primeiro lugar deverá apresentar amostras de equipamentos, dispositivos e informações, 

compostos PELAS SEGUINTES ETAPAS e PROCEDIMENTOS: 

a)- Local e Horário: as Provas de Conceito serão realizadas nas dependências do Município, no 

horário de expediente regular. 

b)- Prazos e Contagem do Tempo: foi previsto período de 6 horas de trabalho no horário de 

expediente regular da Secretaria de Mobilidade Urbana, para a realização da bateria de Provas 

de Conceito.  

c)- Caso venham a ocorrer circunstâncias que de fato e por exclusiva avaliação e determinação 

do Secretaria de Mobilidade Urbana, independentemente do preparo e esforços da Licitante, que 

impeçam a conclusão da Prova de Conceito neste prazo, será automaticamente prorrogado por 

mais um dia útil seguinte.  

d)- Resultado: a conclusão da Prova de Conceito pela Secretaria de Mobilidade Urbana, será 

registrada em ata, com o julgamento da Comissão de Licitação quanto ao sucesso ou insucesso, 

consignados no segundo caso os motivos do insucesso.  

e)- Ambiente para as Provas de Conceito: para cada sessão de Prova de Conceito, a Secretaria 

de Mobilidade Urbana disponibilizará ambiente suficiente para acomodar o número de 
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participantes previamente inscritos (em até 24 horas de antecedência) e demais membros da 

Prefeitura, disponibilizando também energia elétrica e acesso à Internet.  

f)- A Proponente deverá disponibilizar na Prova de Conceito os seguintes itens, que deverão 

estar aptos à demonstração de todas as operações e facilidades pertinentes a PROVA DE 

CONCEITO, de equipamentos, dispositivos e informações, compostos PELAS SEGUINTES 

ETAPAS: 

 

 Entrega de 01(um) Parquímetro eletrônico (para ambientes externos ou internos) 

multivagas,; 

 Entrega de 01(um) conjunto PDA’s (tablet ou smartphone) e impressora, que 

deverá ter instalado o software para atendimento aos itens do tópico Módulo para 

emissão do aviso de cobrança de tarifa – ACT em acordo com a resolução do 

COTRAN nº 532/2015;  

 Entrega de 01(um) equipamento para operação de cartão de crédito para 

simulação do Ponto de Venda Móvel pelos monitores; 

 Entrega de 01(um) conjunto PDA’s (tablet ou smartphone com plataforma Android 

ou iOS) e impressora deverá possuir módulo para identificação da placa do 

veículo via OCR (Optical Carachter Recongnition). O conjunto deverá conter 

papel para a impressora, linha de dados de telefonia móvel ativa e funcional, e 

qualquer outro que seja necessário para o perfeito andamento dos testes; 

 Entrega de 03(três) telefones celulares, sendo 01(um) com sistema operacional 

Android (Google), 01(um) com sistema operacional iOS (Apple), Utilização de 

créditos de estacionamento através de aplicativos disponibilizados gratuitamente 

nas respectivas lojas virtuais. Os telefones deverão 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 perfeito andamento dos 

testes; 

 Entrega de 01(um) laptop sendo que deverá estar instalado o software para 

atendimento ao módulo Software de retaguarda para gestão de todas as formas 

de pagamento, dos avisos de cobrança de tarifa emitidos, das regularizações 

recebidas e dos autos de infração emitidos e também preparado para 

atendimento ao módulo Aquisição de créditos de estacionamento através de sitio 

na internet. 

g)- Os cartões de crédito e de débito serão fornecidos pelos membros da própria comissão de 

avaliação do Município (cartões bancários pessoais simulando o usuário em ambiente real)  e/ou  
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se autorizado pela própria Comissão, também por pessoas interessadas e presentes no referido 

ato. Conforme exposto, serão necessárias ao menos 02 unidades de cada, sendo ainda de 

bandeiras diferentes. 
h)- identificação das amostras: A licitante deverá destinar as amostras e identificar cada uma 

delas com uma etiqueta pela sua clara descrição.  

i)- Após identificação das amostras, os equipamentos deverão ser ligados e os testes terão 

início. 

 

2. RESULTADO ESPERADO PARA OS TESTES 

2.1. Todos os testes realizados deverão atender em sua totalidade o descrito em cada item 

avaliado. 

2.2. Apenas será possível duas respostas a cada item avaliado, sendo elas: “SIM” ou “NÃO”. 

2.3. Será considerado desclassificada a licitante que não atender a qualquer dos itens 

solicitados neste teste presencial. 

3. INÍCIO DOS TESTES 

a)-  Para o devido início dos testes,  inicialmente a licitante deverá efetuar a emissão da 

numeração inicial dos e-tíquetes, através de um acesso de login e senha do sistema,  

conforme exposto. Todos os testes serão utilizados através desta numeração assim gerada, 

para demonstrar o controle total por parte do Município.  

 

Comprovação da eficiência técnica e operacional do sistema tecnológico integrado: 

 
3.1. TESTES EMISSÃO DE AVISOS DE COBRANÇA DE TARIFA – ACT: 
 Deverão ser feitos os procedimentos abaixo e na ordem informado: 

Observação importante: Todos os itens referenciados para este teste se referem ao tópico: 

Módulo para emissão de aviso de cobrança de tarifa – ACT. 

2 Acesso ao sistema instalado no equipamento. O sistema foi acessado sem problemas? 

3 O sistema solicitou que seja informado usuário e senha? 

4 Caso seja informado um usuário e senha não cadastrado no sistema o acesso não é 

permitido? 

5 Imprimir o ACT preenchido. Todos os campos preenchidos foram impressos? Foi 

impresso também o número sequencial do ACT? 

6 É possível consultar o aviso emitido anteriormente? 
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7 É possível reimprimir o aviso emitido anteriormente? 

8 Todos os campos preenchidos anteriormente foram impressos novamente? 

9 É necessário o preenchimento e impressão de mais 1 (um) ACT para continuação dos 

testes. 

10 É necessário o preenchimento e impressão de mais 2 (dois) ACT para continuação dos 

testes. (Este ACT deverá ser guardando e será referenciado nos futuros testes como 

Prova de Teste 1 e Prova de Teste 2). 

11 Em atenção ao certame este item 3.2 na sua íntegra, foi comprovado?  Em caso 

negativo, por quê?  

3.3. TESTES AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE ESTACIONAMENTO E ATIVAÇAO DO 
ESTACIONAMENTO - ATRAVÉS DE SITIO NA INTERNET – CONTA PRÉ-PAGA: 
 Deverão ser feitos os procedimentos abaixo e na ordem informada: 

Observação importante: Todos os itens referenciados para este teste se referem ao tópico 

Aquisição de créditos de estacionamento através de sítio na internet. 
a) O acesso ao sitio da internet foi possível sem problemas? 

b) Foi possível cadastrar um novo usuário com as informações mínimas: CPF, Nome, e-

mail? 

c) Após o cadastro, é possível ter acesso a todos os itens solicitados no item b deste tópico 

de teste? 

d) E possível realizar a compra de créditos utilizando no mínimo duas bandeiras de cartões 

de créditos diferentes?  

e) Caso o licitante não tenha comprovado de forma cabal o item 11.7 do Termo de 

Referência na fase anterior, foi possível a comprovação desta obrigatoriedade conforme 

exposto? 

f) Em atenção ao certame, este item 3.3. e sua extensão 3.3.1 na sua íntegra, foi 

comprovado?  Em caso negativo, por quê? 

g) Para sequência dos testes é preciso cadastrar os três números de telefones das 

amostras “ANDROID”, “APPLE” e associar as placas AAA-4545, AAA-4646, AAA-4747, 

AAA-4848, AAA-4949, AAA-5050, AAA-5151, AAA-5252 e AAA-5353. 

3.4. TESTES EMISSÃO DE TIQUETES DE ESTACIONAMENTO E REGULARIZAÇÃO – 
PONTO DE VENDA MÓVEL. 
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 Deverão ser feitos os procedimentos abaixo e na ordem informado: 

Observação importante: Todos os itens referenciados para este teste se referem ao tópico 

Módulo para venda de tíquete de estacionamento digital, regularização de ACT’s e Ponto de 

venda móvel. 

a) Acessar o módulo de venda de tíquetes e regularização. O acesso foi feito sem 

problemas? 

b) Foi possível efetuar a venda de 01 hora de estacionamento, para a placa AAA0001 

utilizando como forma de pagamento a opção dinheiro espécie? 

c) Após a confirmação da venda foi impresso o comprovante contendo as informações 

abaixo? 

d) Número sequencial com 14 dígitos, não podendo nunca ser repetida está numeração; 

e) Identificação do funcionário da concessionária responsável pela venda do tíquete de 

estacionamento – Número de controle próprio da concessionária; 

f) Data e hora da validade do tíquete de estacionamento; 

g) Dia do ano para a validade do tíquete de estacionamento; 

h) Placa do veículo que adquiriu o tíquete de estacionamento; 

i) Data e hora da emissão do tíquete de estacionamento – Que deverá ser obtida 

automaticamente pelo sistema, não sendo permitido a sua alteração? 

j) Foi possível efetuar a venda de 02 horas de estacionamento para a placa AAA0002? 

k) Após a confirmação da venda foi impresso o comprovante contendo as informações 

solicitadas abaixo: 

l) Número sequencial com 14 dígitos, não podendo nunca ser repetida está numeração; 

m) Identificação do funcionário da concessionária responsável pela venda do tíquete de 

estacionamento – Número de controle próprio da concessionária; 

n) Data e hora da validade do tíquete de estacionamento; 

o) Dia do ano para a validade do tíquete de estacionamento; 

p) Placa do veículo que adquiriu o tíquete de estacionamento; 

q) Data e hora da emissão do tíquete de estacionamento – Que deverá ser obtida 

automaticamente pelo sistema, não sendo permitido a sua alteração; 
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r) Informações para atendimento a dúvidas dos usuários: Telefone e endereço da central de 

atendimento; 

s) Foi possível efetuar a venda de 02 horas de estacionamento para a placa AAA0003 

utilizando como forma de pagamento a opção cartão de crédito utilizando uma das duas 

bandeiras mínimas exigidas no TR? 

t) Após a confirmação da venda foi impresso o comprovante contendo as informações 

solicitadas abaixo: 

u) Número sequencial com 14 dígitos, não podendo nunca ser repetida está numeração; 

v) Identificação do funcionário da concessionária responsável pela venda do tíquete de 

estacionamento – Número de controle próprio da concessionária; 

w) Data e hora da validade do tíquete de estacionamento; 

x) Dia do ano para a validade do tíquete de estacionamento; 

y) Placa do veículo que adquiriu o tíquete de estacionamento; 

z) Data e hora da emissão do tíquete de estacionamento – Que deverá ser obtida 

automaticamente pelo sistema, não sendo permitido a sua alteração; 

aa) Informações para atendimento a dúvidas dos usuários: Telefone e endereço da central 

de atendimento; 

bb) Informações mínimas necessárias do comprovante de cartão de crédito utilizado (; 

cc) Foi possível efetuar a venda de 02 horas de estacionamento para a placa AAA0004 

utilizando como forma de pagamento a opção cartão de crédito utilizando a segunda 

bandeira das duas mínimas exigidas neste TR? 

dd) Após a confirmação da venda foi impresso o comprovante contendo as informações 

solicitadas abaixo: 

ee) Número sequencial com 14 dígitos, não podendo nunca ser repetida está numeração; 

ff) Identificação do funcionário da concessionária responsável pela venda do tíquete de 

estacionamento – Número de controle próprio da concessionária; 

gg) Data e hora da validade do tíquete de estacionamento; 

hh) Dia do ano para a validade do tíquete de estacionamento; 
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ii) Placa do veículo que adquiriu o tíquete de estacionamento; 

jj) Data e hora da emissão do tíquete de estacionamento – Que deverá ser obtida 

automaticamente pelo sistema, não sendo permitido a sua alteração; 

kk) Informações para atendimento a dúvidas dos usuários: Telefone e endereço da central 

de atendimento; 

ll) Informações mínimas necessárias do comprovante de cartão de crédito utilizado; 

mm) Foi possível efetuar a regularização como meio de pagamento dinheiro espécie do 

ACT (Prova de Teste 1) contido no ACT (Prova de Teste 1)? 

nn) Os dados preenchidos no ACT (Prova de Teste1) foram reconhecidos e mostrados no 

equipamento? 

oo) Após a confirmação dos dados foi feita a impressão do comprovante de regularização 

contendo as informações solicitadas: Placa do veículo, data e hora e valor da 

regularização? 

pp) Os dados preenchidos no ACT (Prova de Teste 2) foram reconhecidos e mostrados no 

equipamento? 

qq) Após a confirmação dos dados foi feita a impressão do comprovante de regularização 

contendo as informações: Placa do veículo, data e hora da regularização do ACT e valor 

recebido para o ACT? 

rr) Em atenção ao certame, este item 3.4 na sua íntegra, foi comprovado?  Em caso 

negativo, por quê? 

3.5. TESTES EMISSÃO DE TIQUETES DE ESTACIONAMENTO DIGITAL – POSTO DE 
VENDA FIXA: 
 Deverão ser feitos os procedimentos abaixo e na ordem informado: 

 Para início deste teste será necessário cadastrar um ponto de venda fixo no software 

retaguarda, com o nome de “POSTO DE VENDA TESTE”. 

Observação importante: Todos os itens referenciados para este teste se referem ao tópico 

abaixo: 

 Acesso ao sistema instalado no equipamento. O sistema foi acessado sem problemas? 

 É possível emitir um tíquete de estacionamento de 1 (uma) hora para a placa AAA0003 

utilizando como forma de pagamento dinheiro em espécie; 
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 Foi impresso um tíquete de estacionamento contendo todas as informações solicitadas: 

Número sequencial com 14 dígitos, Número do ponto de venda e/ou apelido, data e hora 

de validade, dia do ano para a validade, placa do veículo, data e hora da emissão? 

 É possível emitir um tíquete de estacionamento de 2 (duas) horas para a placa 

AAA0004? 

 Foi impresso um tíquete de estacionamento contendo todas as informações: Número 

sequencial com 14 dígitos, Número do ponto de venda e/ou apelido, data e hora de 

validade, dia do ano para a validade, placa do veículo, data e hora da emissão? 

 É possível emitir um tíquete de estacionamento de 1 (uma) hora para a placa AAA0005 

utilizando como forma de pagamento a conta virtual? 

 Foi impresso um tíquete de estacionamento contendo todas as informações solicitadas: 

Número sequencial com 1 dígitos,  Número do ponto de venda e/ou apelido, data e hora 

de validade, dia do ano para a validade, placa do veículo, data e hora da emissão, 

número do CPF do proprietário da conta, saldo anterior da conta virtual e saldo atual da 

conta virtual? 

 Foi impresso comprovante da recarga realizada contendo no mínimo: Número sequencial 

e 14 dígitos, data/hora do equipamento que realizou a recarga, saldo anterior, valor da 

recarga e saldo atual 

 É possível realizar a recarga de R$ 10,00 no saldo da conta virtual? 

 Foi impressora comprovante da recarga realizada contendo no mínimo: nome,CPF do 

proprietário da conta recarregada, data/hora, que realizou a recarga, saldo anterior, valor 

da recarga e saldo atual 

 Em atenção ao certame, este item 3.5 na sua íntegra, foi comprovado?  Em caso 

negativo, por quê?  

3.6. TESTES UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ESTACIONAMENTO ATRAVÉS DE SITIO NA 
INTERNET: 
  

Foi possível o acesso ao sitio da internet na amostra avaliada? 

É solicitado o CPF e a senha para acesso ao sitio? 

É possível escolher no mínimo os tempos de 30, 60, 90 e 120 minutos para estacionamento? 
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Após a confirmação do tempo o sitio da internet responsivo informa que a transação foi 

aceita e o tempo final de estacionamento? 

O saldo utilizado nesta transação foi abatido do valor do saldo disponível no módulo de 

gerenciamento do usuário no sitio da internet? 

Foi possível localizar esta transação no extrato disponível no módulo de gerenciamento do 

usuário no sitio da internet? 

Em atenção ao certame, este item 3.7 na sua íntegra foi comprovado?  Em caso negativo, 

por quê?  

3.8. TESTES UTILIZANDO OS APLICATIVOS DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE NAS 
LOJAS VIRTUAIS APPLE e GOOGLE: 
 Os testes deverão ser feitos com as amostras “ANDROID”, “APPLE” na ordem escolhida 

pelo avaliador 

a) Foi possível efetuar o download gratuito do aplicativo da respectiva loja virtual? 

b) Foi possível acessar o aplicativo na respectiva amostra? 

c)   O aplicativo solicita o CPF e a senha para acesso? 

d) Após o acesso é possível escolher a placa do veículo que deseja estacionar? Deverá ser 

informada a placa AAA-4949 e mais 01 (uma) placa do Mercosul escolhido pela 

Comissão para a amostra “ANDROID”; a placa AAA-5050 para a amostra “APPLE”    

e)  É apresentado as opções de compra de horas de estacionamento de no mínimo 30, 60, 

90 e 120 minutos? 

f) Após a compra é informado de forma clara ao usuário o sucesso da transação e o tempo 

final de término do estacionamento? 

g) O saldo utilizado nesta transação foi abatido do valor do saldo disponível no módulo de 

gerenciamento do usuário no sitio da internet? 

h) Foi possível localizar esta transação no extrato disponível no módulo de gerenciamento 

do usuário no sítio da internet? 

i) Em atenção ao certame, este item 3.8 na sua íntegra foi comprovado?  Em caso 

negativo, por quê?  

3.9. TESTES DE RETORNO DAS INFORMAÇÕES DAS PLACAS ESTACIONADAS: 
a) Utilizando a amostra “FISCAL ROTATIVO” é possível consultar a situação das placas 
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AAA-0001, AAA-0002, AAA-0003, AAA-0004, AAA-0005, AAA-4545, AAA-4646, AAA-

4747, AAA-4848, AAA-4949, AAA-5050, AAA-5151, AAA-5252, AAA-5353? 

b) A amostra retornou as informações referente a cada placa pesquisada exibindo o início 

do estacionamento, o final do estacionamento e qual a forma utilizada para ativação das 

horas de estacionamento? 

c) Em atenção ao certame, este item 3.9 na sua íntegra foi comprovado?  Em caso 

negativo, por quê?  

3.10. TESTES DO SISTEMA RETAGUARDA: 
Os testes deverão ser feitos utilizando a amostra “RETAGUARDA” 

a) É possível acessar o sistema de retaguarda? 

b) É solicitado usuário e senha para acesso ao sistema retaguarda? 

c) É possível consultar na retaguarda todas as informações preenchidas em todos os itens 

dos testes feitos até o momento? 

d) É possível consultar em mapa georreferenciado a posição das amostras 

“FISCALIZAÇÃO E PONTO DE VENDA MÓVEL” e “AGENTE DE TRÂNSITO”? 

e) É possível visualizar todas as transações feitas anteriormente em todos os formatos de 

venda, recargas e os ACT’s emitidos com suas respectivas fotos? 

f) Em atenção ao certame, este item 3.10 na sua íntegra foi comprovado?  Em caso 

negativo, por quê? 

3.11. TESTES DO PARQUIMETRO: 
Os testes deverão ser feitos utilizando a amostra “PARQUIMETRO (para ambientes externos ou 

internos)” 

Deverá ser disponibilizada moedas de R$ 0,05, R$ 01,0. R$ 0,25, R$ 0,50 e R$ 1,00  

É possível emitir um tíquete de estacionamento utilizando moedas de R$ 0,05, R$ 0,10, R$ 0,25, 

R$ 0,50 e R$ 1,00 e digitando no teclado a placa do veículo? 

a)  O tíquete emitido possui as informações mínimas? 

- Quantidade de tempo de estacionamento; 

- Valor pago; 

- NSU com 14 dígitos 

- Hora da retirada do comprovante; 

- Data e hora da expiração do estacionamento regular; 
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- Número da vaga e placa do veículo. 

b) É possível cancelar a compra feita com moedas de um tíquete de estacionamento, antes 

da confirmação final? 

c) Todas as moedas, para o tíquete cancelado, foram devolvidas? 

d) Foi possível emitir um tíquete de estacionamento utilizando como meio de pagamento 

Cartão de Crédito no parquímetro com no mínimo 02(duas) bandeiras distintas?  

e) Foi possível emitir um tíquete de estacionamento utilizando como meio de pagamento 

Cartão de Débito no parquímetro com no mínimo 02(duas) bandeiras distintas?  
f) É possível emitir um tíquete de estacionamento utilizando cartão de crédito de no 

mínimo duas bandeiras diferentes e digitando no teclado  a placa do veículo? 

g) O tíquete emitido possui as informações mínimas? 

- Quantidade de tempo de estacionamento; 

- Valor pago; 

- Hora da retirada do comprovante; 

- Data e hora da expiração do estacionamento regular; 

- Placa do veículo. 

- Informações da compra via TEF. 

a) Foi possível emitir um tíquete de estacionamento utilizando como meio de 

pagamento Cartão de Crédito no parquímetro com no mínimo 02(duas) 

bandeiras distintas? Demonstrar conforme exemplo de tempo a ser 

determinado na mesa avaliadora. 

 

3.11.1. - Em atenção ao certame, este item 3.11 na sua íntegra foi comprovado?  Em 

caso negativo, por quê?  

 

3.12 - Em atenção ao certame, a Secretaria de Mobilidade Urbana considera que a licitante 

foi aprovada nos testes operacionais do sistema tecnológico integrado de gestão e operação 

de estacionamento e dos testes dos equipamentos em escala real, sendo aprovada nesta 

etapa do certame e estando apta a assinar o termo de contrato com o Município de 

Jaguariúna? 

 - Constar a decisão do Secretaria de Mobilidade Urbana. 

 - Constar as considerações que ainda se façam necessárias Secretaria de Mobilidade 

Urbana. 
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FIM DOS TESTES OPERACIONAIS DO SISTEMA E EQUIPAMENTOS, DA ENTREGA 

TÉCNICA OBRIGATÓRIA. 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 
   DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas neste ato convocatório, que a empresa _____________________ (denominação 
da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________________________ é microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 
apta, portanto, a exercer os direitos nela previstos nos Art. 42 a 45, no procedimento 
licitatório da Concorrência 002/2020, realizada pela Prefeitura Municipal de Jaguariúna. 
 
 
 
     _________________, _____, de ________de _____  
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome: ______________________________ 
                             RG nº : _____________________________ 
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   ANEXO V 
ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Razão Social: 
Endereço (completo): 
CNPJ: 
Concorrência 002/2020 
 
 
A proponente ofertará percentual a ser repassado à Administração pela outorga da concessão, de 
no mínimo 15 % (quinze por cento) do valor da tarifa cobrada dos usuários pela utilização da 
área especial de estacionamento rotativo e pago, denominada de “zona azul”. 
 

Deve observar o proponente o disposto nas cláusulas 7.6 a 7.6.1.14 do Edital para a 
adequada apresentação da Proposta de Preços 

 
 
Prazo de validade da proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da 
sessão pública do Pregão.  

 
Data, e assinatura do responsável 

 
 

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela documentação 
apresentada no envelope HABILITAÇÃO, Procuração com poderes específicos ou Contrato 
Social). 
 
Nome: _____________________________________________________  
Estado Civil: ___________________________________________________ 
Profissão: ___________________________________________________  
Cargo na empresa: ________________________________________ 
Data de nascimento: ________________________________ 
RG nº ___________________________________________  
CPF nº _____________________________________________  
Endereço residencial completo: _____________________________________________  
E-mail comercial:_________________________________ 
E-mail pessoal: ________________________________________  
Telefone para contato:  ___________________________________________                                                                    
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ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 

 
INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA CONCESSÃO ONEROSA DO SERVIÇO DE 
IMPLANTAÇÃO, EXPLORAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA 
DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO DE VEÍCULOS - ZONA AZUL, EM 
LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA - SP, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.628 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2005 E DECRETO 
REGULAMENTAR nº 4.103/2019, QUE CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIÚNA E A EMPRESA____________________. 
 
Processo Licitatório nº. 98/2020. 
Contrato nº. _____/2020. 
Concorrência 002/2020. 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua Alfredo Bueno, nº 1235 – Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF nº. 
46.410.866/0001-71 neste ato representada pela Ilustríssima Secretária Municipal de Gabinete Sra. 
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva, Brasileira, Casada, portadora da Cédula de Identidade RG 
nº 22.552.439-9 – SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 120.339.598-13, residente e domiciliada na 
Rua Custódio, nº 127, Jardim Zeni, CEP 13912-464, neste município de Jaguariúna, Estado de São 
Paulo, doravante denominada simplesmente ADMINISTRAÇÃO e de outro lado a Empresa 
__________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
________________, com sede na Rua/Av.___________________, nº. ______ Bairro: 
_____________, CEP.: ___________, no Município de ____________, Estado de 
________________, representada neste ato pelo Senhor _________________, (Nacionalidade, 
Profissão), portador da Cédula de Identidade RG nº. __________ e inscrito no CPF/MF sob nº 
_______________, residente e domiciliado na Rua _______________ - Bairro: ____________, 
CEP.: __________, no Município de ___________, Estado de ____________, doravante 
denominada CONCESSIONÁRIA, têm entre si justo e contratado o que segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Concessão onerosa do serviço de implantação, exploração, manutenção e administração 
de sistema de estacionamento rotativo pago de veículos - zona azul, em logradouros públicos do 
município de Jaguariúna - SP, de acordo com a Lei Municipal nº 1.628 de 08 de novembro de 
2005 e decreto regulamentar nº 4.103/2019, pelo prazo de 10 anos (120 meses). 
  
1.2 Os serviços deverão ser executados conforme o Termo de Referência do Edital (ANEXO II) que 
contém a localização e quantitativos, mapa rotativo do estacionamento, objetivos específicos, regime 
de execução, conceitos, definições de áreas e prazos, características gerais da operação da Zona Azul 
de Jaguariúna, requisitos da operação, demais especificações, funcionalidades e qualificação técnica 
do sistema de gestão e operação e outras informações necessárias à adequada e completa execução 
do objeto, e de acordo com a Lei Municipal nº 1.628 de 08 de novembro de 2005 e Decreto 
Regulamentar nº 4.103/2019. 
 
1.3 Será de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a admissão de todo pessoal 
necessário a realização da prestação de serviços, correndo por conta da mesma todos os salários, 
encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, acidentários, uniformes, seguros e demais 
despesas/custos para a perfeita execução do objeto. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
2.1 As despesas de Investimento da presente licitação correrão à conta da CONCESSIONÁRIA. A 
remuneração recebida pela ADMINISTRAÇÃO pela outorga da concessão da exploração 
decorrente desta licitação será utilizada de acordo com o previsto na legislação em vigor, não 
onerando dotação orçamentária do presente exercício nem nos seguintes, em relação a recursos 
próprios. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA TARIFA 
3.1 São fixadas as seguintes tarifas de estacionamento a serem pagas pelos usuários: 
3.1.1 Tarifa "REGULAR" de 30 (trinta) minutos: valor de R$ 1,00 (um real); 
 
3.1.2 Tarifa "REGULAR" de 60 (sessenta) minutos: valor de R$ 2,00 (dois reais); 
 
3.1.3 Tarifa "REGULAR" de 90 (noventa) minutos: valor de R$ 3,00 (três reais); 
 
3.1.4 Tarifa "REGULAR" de 120 (cento e vinte) minutos: valor de R$ 4,00 (quatro reais); 
 
3.1.5 Tarifa de "CARGA e DESCARGA" de 120 (cento e vinte) minutos: os veículos de carga e 
descarga terão 60 (sessenta) minutos de isenção quando estacionadas nas vagas regulamentadas para 
esse fim. Após esse período deverão recolher o valor de R$ 8,00 (oito reais) por vaga e poderão 
permanecer pelo tempo máximo de 02 (duas) horas; 
 
3.1.6 Tarifa de AVISO DE PÓS-USO: valor de R$ 4,00 (quatro reais), desde que regularizado em até 
120 minutos; 
 
3.1.7 Tarifa de AVISO DE IRREGULARIDADE paga no mesmo dia: valor de R$ 10,00 (dez reais), 
desde que regularizado dentro do próprio dia da sua emissão; 
 
3.1.8 Tarifa de AVISO DE IRREGULARIDADE no dia útil seguinte: valor de R$ 18,00 (dezoito 
reais), desde que regularizado em até 3 (três) dias úteis; 
 
3.1.9 Tarifa de Estacionamento de Caçambas ou contêineres para entulho em geral e similares: valor 
da diária de segunda a sextas-feiras de R$ 10,00 (dez reais) e aos sábados R$ 5,00 (cinco reais) para 
permanência por período fixo de até 01 (um) dia útil; 
 
3.1.10 Tarifa de Estacionamento de Especial: R$ 18,00 (dezoito reais) por diária - por período fixo 
de até 01 (um) dia útil por vaga rotativa ocupada, em situação que necessita de tempo acima do 
permitido, tratada como extraordinária ou permanência de longa duração, a qual deverá ainda obter 
autorização prévia da Secretaria de Mobilidade Urbana. Assim são considerados nesta tarifa: eventos 
privados, veículos de mudanças em geral e similares, veículos do tipo trailers / módulos ou similares 
de comercialização de produtos e serviços nas vias públicas. 
 
3.2. O pagamento mínimo é no valor de R$ 1,00 (um real) para o tempo mínimo de 30 (trinta) 
minutos, com direito a 20 minutos de isenção por dia por veículo por placa numa única vez ao dia 
independentemente de outras ações e o valor de R$ 4,00 (cinco reais) para o tempo máximo 
permitido de 2 horas. 
  
3.3. Por meio de Decreto, a ADMINISTRAÇÃO poderá alterar o valor da tarifa, bem como 
implementar sistema de tarifas diferenciadas em determinadas regiões e/ou horários, objetivando a 
regulação e a maximização do desempenho do sistema viário.  
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3.4. A ADMINISTRAÇÃO poderá solicitar à CONCESSIONÁRIA a criação de áreas com tempos 
de permanência diferenciados, quando se fizer necessário, para maximizar o desempenho do sistema 
de estacionamento. 
 
3.5. Deverá estar disponível para opção de aquisição de tempo de estacionamento, as opções 
mínimas com tarifas pela proporcionalidade de tempo: 30, 60 minutos, 90 minutos e 120 minutos. 
 
3.6. O Usuário terá 20 (vinte) minutos de tolerância ou isenção para adquirir o tíquete de 
estacionamento de qualquer valor ou para ativar o seu crédito pré-pago, não havendo qualquer tipo 
de tolerância adicional, independentemente de qualquer tipo de entendimento ou motivo, alheio ao 
sistema de estacionamento ora licitado e implantado, exceto para idosos e portadores de necessidades 
especiais, que terão seus período diferenciados. 
 
3.7. O tempo de estacionamento inicia quando o veículo ocupa a vaga rotativa, devidamente 
verificado eletronicamente quando do monitoramento eletrônico pelos monitores da concessionária. 
  
3.8. O tempo de 20 (vinte) minutos será contado a partir da ocupação da vaga pelo veículo, sendo 
integrado ao tempo ora adquirido pelo usuário, quando apontado e verificado eletronicamente 
quando do “MONITORAMENTO” em campo, por meio da consulta e inserção do veículo no 
sistema eletrônico de gestão através de registros eletrônicos tendo por base a placa do veículo, cujo 
registros eletrônicos serão devidamente utilizados como base de dados e aproveitamento para 
verificação e fiscalização do sistema rotativo, exclusivamente pelo Município de Jaguariúna, para 
impor ação e sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro aos infratores do sistema de 
estacionamento rotativo. 
 
3.9. A contagem do tempo da tolerância ou isenção, ou seja, o início da contagem do tempo de 20 
minutos, se dará no mesmo momento, no mesmo horário do monitoramento do veículo e, que após 
este período continuado se transformará automaticamente em “ACT - aviso de cobrança de tarifa” 
(pós-uso e de irregularidade).  
 
3.10. O preço público (tarifa) poderá ser reajustado depois de 12 (doze) meses do contrato, usando 
como parâmetro o IGP-M do Instituto Getúlio Vargas e/ou por comprovado desequilíbrio econômico 
e financeiro do contrato à qualquer tempo. 
 
3.11. O reajuste somente será deferido após a análise por parte da Concedente, desde que, seja 
assegurado o equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento. 
 
3.12. O valor da tarifa poderá sobre arredondamentos, com objetivo de facilitar as operações da 
Concessionária e da rede de comércio e de serviço do Município, especialmente pelo fator troco. 
 
3.13. No caso de ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, de acordo com o 
art.65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, a Concessionária poderá 
requerer a revisão por escrito e acompanhado dos documentos comprobatórios para análise da 
Concedente através do Secretaria de Mobilidade Urbana, embasado pela Planilha de Cálculo 
Tarifário do Estacionamento Rotativo. 
 
3.14. A Concedente poderá rever os custos fixos e variáveis, bem como: a taxa de ocupação ou 
qualquer outro índice previsto inicialmente para definir a tarifa, usando como base os relatórios, 
dados, alterações ocorridas no Sistema de estacionamento Rotativo ZONA AZUL, com o objetivo de 
promover a repactuação tarifária, prevista contratualmente. 
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3.15. As vagas delimitadas no sistema “ZONA AZUL” deverão ser utilizadas exclusivamente por 
veículos do tipo de passeio compatíveis ao seu tamanho e para automóveis do tipo camionetas, 
caminhonetes e demais veículos quando possível, não sendo permitida sua utilização por veículos do 
tipo caminhão independentemente do tamanho, ônibus ou micro-ônibus. 
 
3.16. Das permissões para estacionar com ISENÇÃO: 

 Os veículos oficiais do serviço público federal, estadual e municipal exclusivamente em 
serviço; 

 Os Veículo utilizados pelo Poder Público Municipal, desde que autorizados pela 
Secretaria de Mobilidade Urbana; 

 Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de 
fiscalização e operação de Trânsito, previsto no art. 29, VII, da Lei n° 9.503/97 na 
resolução n° 268/2008 do CONTRAN, suas alterações e substituições; 

 Os veículos do tipo caminhão e utilitários, prestadores de serviços de utilidade pública 
estrutural, quando em atendimento, desde que devidamente sinalizados, conforme previsto 
no art. 29, VIII da, da Lei n° 9503/97 e na Resolução n° 268/2008 do CONTRAN, suas 
alterações e substituições; 

 As vagas de estacionamento de veículos exclusivas destinadas para pessoas com 
deficiência ou portadoras de necessidades especiais, terão uma isenção e/ou gratuidade de 
até 120 (cento e vinte) minutos por vaga, sem a contagem de tolerância inicial e sem 
qualquer tolerância adicional, desde que ainda estejam portando o Cartão de autorização 
específica expedida por órgão de trânsito, conforme Legislação Federal; 

 As vagas de estacionamento de veículos exclusivas destinadas para pessoas idosas, terão 
uma isenção e/ou gratuidade de até 60 (sessenta) minutos por dia, sem a contagem de 
tolerância inicial e sem qualquer tolerância adicional, desde que ainda estejam portando o 
Cartão de autorização específica expedida por órgão de trânsito, conforme Legislação 
Federal; 

 Os táxis que utilizam o sistema de estacionamento rotativo, em serviço e no exclusivo 
exercício à referida finalidade por ocupação de passageiros e pelo período máximo de 
ocupação da vaga de 15 (quinze) minutos, sem qualquer tolerância adicional.  

 Aos veículos do tipo de carga, que utilizam o sistema de estacionamento rotativo nas 
VAGAS ROTATIVAS DE CARGA E DESCARGA, conforme exposto e no exclusivo 
uso da finalidade da vaga rotativa, a fim de incentivar o uso da vaga pelo menor período 
possível para um maior número de veículos para justiça no uso de todos, bem como pelo 
fomento da economia municipal, como benefício terá isenção no período de até 60 
(sessenta)  minutos de uso contínuo numa mesma vaga, observadas as disposições 
regulamentares, sem a contagem de tolerância inicial e sem qualquer tolerância adicional. 
Caso o veículo permaneça na vaga após o referido período, estará passível de aviso de 
irregularidade por falta de pagamento da vaga rotativa ou de autuação, através da 
fiscalização de trânsito municipal. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
4.1 Para efeito de remuneração dos serviços ora contratados, conforme Cláusula Primeira do 
presente, a ADMINISTRAÇÃO receberá _______% (________por cento) do valor da tarifa 
cobrada dos usuários pela utilização da área de estacionamento rotativo e pago, denominada de “zona 
azul”. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS E INÍCIO DOS SERVIÇOS 
5.1 As áreas do Sistema Estacionamento Rotativo Pago da cidade de Jaguariúna, compreenderão o 
número estimado de 778 vagas, podendo ocorrer variação para maior ou menor de até 25% (vinte e 
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cinco por cento) sobre o referido quantitativo, e que contempla as ruas demarcadas no Termo de 
Referência do Edital – ANEXO II. 
 
5.2 O prazo para implantação da Zona Azul nos locais determinados será de 30 (trinta) dias após a 
Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, podendo ser prorrogado por igual 
período, desde que devidamente justificado e autorizado pela ADMNISTRAÇÃO. 
 
5.3 Ao final do prazo de concessão, os equipamentos, obras e instalações reverterão para o 
município, em perfeitas condições de uso, sem qualquer indenização ou pagamento à 
CONCESSIONÁRIA (§2º, art. 2º da lei 1.628 de 08/11/2005). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE CONCESSÃO 
6.1 O prazo da concessão será de 120 (cento e vinte) meses, contados da emissão da Ordem de 
Serviços emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, podendo ser prorrogado, nos termos da 
Lei 8.987/95 e 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
7.1 Além das sanções administrativas de que tratam os Artigos 86, 87 e 88, seus parágrafos e incisos, 
da Lei Federal nº 8.666/93, poderão ser aplicadas à CONCESSIONÁRIA, penalidades referentes a 
faltas ou infrações relacionadas aos aspectos técnicos e operacionais dos serviços, de acordo com a 
sua gravidade, em função da natureza do fato gerador  e  de sua implicação no pleno atendimento das 
condições estabelecidas pela ADMINISTRAÇÃO para a realização dos serviços. 
 
7.2 A ADMINISTRAÇÃO poderá aplicar à CONCESSIONÁRIA multa moratória de 1% (um por 
cento) sobre média diária proporcional da receita, para casos comprovados de desatendimento ao 
objeto em si, até a regularização da situação.    
 
7.3 Na ocorrência de qualquer irregularidade a CONCESSIONÁRIA será advertida por escrito. 
 
7.4 No caso de aplicação de quaisquer das penalidades previstas nos itens acima, é assegurada à 
CONCESSIONÁRIA e à ADMINISTRAÇÃO o direito de ampla defesa em processo 
administrativo a ser instaurado. 
 
7.5 A Inexecução total ou parcial do contrato acarretará a declaração de caducidade da concessão, 
podendo ser declarada, em especial, quando: 
 
7.5.1 o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, 
critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço; 
 
7.5.2 a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares 
concernentes à concessão; 
 
7.5.3 a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses 
decorrentes de caso fortuito ou força maior; 
 
7.5.4 a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a 
adequada prestação do serviço concedido; 
 
7.5.5 a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 
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7.5.6 a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a 
prestação do serviço; e 
 
7.5.7 a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e oitenta) 
dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão, na forma 
do art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
7.6 Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à 
concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos na cláusula anterior, 
dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos 
termos contratuais. 
 
CLÁUSULA OITAVA – VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 
8.1 O valor total estimado do Contrato, conforme metodologia de cálculo da estimativa de receita e 
custos operacionais contida no Termo de Referência do Edital – ANEXO II, para os 120 (cento e 
vinte) meses da concessão é de R$ 19.979.040,00 (dezenove milhões novecentos e setenta e nove mil 
e quarenta reais). 
 
CLÁUSULA NONA – DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 
9.1. Extingue-se a concessão por: 
 
9.1.1. advento do termo contratual; 
 
9.1.2. encampação; 
 
9.1.3. caducidade; 
 
9.1.4.  rescisão; 
 
9.1.5.  anulação; e 
 
9.1.6.  falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, 
no caso de empresa individual. 
 
9.2. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e 
privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido neste 
contrato. 
 
9.3. Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, 
procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. 
 
9.4. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder 
concedente, de todos os bens reversíveis. 
 
9.5. Nos casos previstos nas cláusulas 9.1.1 e 9.1.2, o poder concedente, antecipando-se à 
extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação 
dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos arts. 36 e 37 da 
Lei 8.987/95. 
 
9.6. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que 
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tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço 
concedido. 
 
9.7. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da 
concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio 
pagamento da indenização, na forma da cláusula anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
10.1 Caberá à ADMINISTRAÇÃO exercer a supervisão da utilização do sistema de modo a garantir 
a rotatividade máxima através dos procedimentos adotados com vistas a socializar a maior oferta de 
vagas. 
 
10.2. Caberá à ADMINISTRAÇÃO fiscalizar através de seus instrumentos legais, tecnologia 
empregada e imagens captadas pelo sistema operacional e monitoramento, fazendo cumprir o que 
preceitua o CTB, autuando e aplicando a medida administrativa aos eventuais infratores que 
desrespeitarem o Sistema Rotativo de Estacionamento Público, sob risco de haver ainda desequilíbrio 
econômico e financeiro do sistema objeto deste Contrato e deste próprio contrato. 
 
10.2.1. A ADMINISTRAÇÃO deverá ter a possibilidade de conferir e auditar o sistema implantado, 
acessando os registros das transações operacionais e a exploração dos serviços objeto desta 
concessão. 
 
10.2.2. Cabe à ADMINISTRAÇÃO, a qualquer tempo, reduzir ou ampliar o número de vagas 
ofertadas em razão da inexistência da procura por estacionamento. As alterações previstas deverão 
ser precedidas de estudos que comprovem tal necessidade. 
 
10.2.3. A ADMINISTRAÇÃO poderá a qualquer momento acessar o sistema Web através senha 
exclusiva previamente fornecida pela concessionária, podendo ainda elaborar relatórios gerenciais de 
fluxo diário financeiro, estatísticos, de veículos estacionados por zona com a sua respectiva 
rotatividade; 
 
10.3 Fica isenta de quaisquer ônus dessa concessão; 
 
10.4 Não tem responsabilidade caso se verifiquem acidentes, danos, furtos ou prejuízos de qualquer 
natureza que os veículos ou seus usuários venham a sofrer nos locais do estacionamento rotativo; 
 
10.5 Deverá cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas 
contratuais da concessão; 
 
10.6 Aplicará as penalidades regulamentares e contratuais; 
 
10.7 Intervirá na prestação dos serviços nos casos e condições previstas em lei; 
 
10.8 Zelará pela boa qualidade dos serviços, devendo receber, apurar e solucionar queixas e 
reclamações dos usuários, que serão cientificados em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 
11.1 O sistema de Estacionamento pago deverá fazer uso de equipamentos de informática que 
possibilitem a operação através da emissão de tíquete eletrônico e/ou virtual, que permitam ao 
usuário colocar o tíquete sem a necessidade de retornar ao veículo, e Sistema Informatizado de 
gestão, com disponibilização de informações financeiras em tempo real à ADMINISTRAÇÃO. 
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11.2 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar os projetos de implantação da sinalização vertical e 
horizontal, bem como de controle de fiscalização integrado e terminais portáteis. 
 
11.3 O sistema e equipamentos devem assegurar à ADMINISTRAÇÃO o recebimento da 
remuneração pela outorga da concessão definida na proposta da CONCESSIONÁRIA, sem 
qualquer possibilidade de fraude, seja qual for a origem. 
 
11.4 Os serviços deverão observar rigorosamente os requisitos previstos no Termo de Referência 
(ANEXO II) do Edital. Qualquer alteração que se faça necessária no decorrer da execução dos 
serviços e ainda, qualquer modificação futura, só poderá ser feita mediante prévia aprovação da 
ADMINISTRAÇÃO, por escrito. 
 
11.5 A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao 
meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ação, omissão ou acidente ocorrido, por real 
comprovação da culpa, em virtude da realização dos serviços objeto deste Contrato, bem como da 
sua manutenção ou, por outro lado, pela omissão na realização de quaisquer atividades de escopo da 
empresa executora dos serviços será atribuível exclusivamente à CONCESSIONÁRIA, que ficará 
obrigada ao pagamento de todos os prejuízos contra a ADMINISTRAÇÃO, bem como de quaisquer 
indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas, por 
real comprovação de culpa. 
 
11.6 A CONCESSIONÁRIA será responsável, por quaisquer erros ou serviços executados em 
desacordo com este Contrato e com o Termo de Referência do Edital – ANEXO II, correndo por sua 
conta a recuperação e recomposição do mesmo e consequente pagamento dos danos e prejuízos, que 
por si ou seus prepostos, vier a causar à ADMINISTRAÇÃO e a terceiros, por real comprovação de 
culpa e pelo pagamento de indenizações, honorários de advogados, custas judiciais e outras despesas 
a que a ADMINISTRAÇÃO ficar sujeita em consequência de ações movidas por ela ou terceiros 
prejudicados, até sentença final e sua execução. 
 
11.7 A CONCESSIONÁRIA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser 
vítimas seus empregados ou prepostos, no desempenho das tarefas relativas ao Termo de Referência 
(ANEXO II) do Edital, na área ocupada pelos serviços e respectivas instalações ou em suas 
imediações, responsabilizando-se, ainda, pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas 
e previdenciários a eles referentes. 
 
11.8 Do total de vagas pertencente ao Estacionamento Rotativo, 5% (cinco por cento) conforme 
Resolução 303/2008 do Contran, considerando a Lei Federal nº 10.741/2003 serão destinadas aos 
Idosos e 2% (dois por cento) às pessoas portadoras de deficiência e/ou com dificuldade de 
mobilidade e locomoção, Lei Federal 10.098/2000, estacionamento de curta duração, Resolução nº 
302/2002 do Contran e mais aquelas que no decorrer da operação a municipalidade houver por bem 
implantar, conforme deliberação da ADMINISTRAÇÃO por meio de Decreto Municipal. 
 
11.9 A CONCESSIONÁRIA deverá manter uma área específica no Município para instalação de 
Sede ou/ Filial ou/ Escritório Operacional, na área do sistema ou nas suas adjacências para 
atendimento ao público, com infraestrutura adequada e funcionamento restrito ao horário vigente da 
operação do Estacionamento Rotativo. 
 
11.9.1. Para tanto, será concedido prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato, 
sob pena de multa moratória diária, após este prazo, de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 
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a 20 (vinte) dias de atraso, hipótese que acarretará a rescisão do contrato com aplicação de 
multa remuneratória no importe de 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 
 
11.10 Neste local deverão, no mínimo, serem prestados os seguintes serviços:  
11.10.1. Informações gerais sobre localização, orientação e uso do Estacionamento Rotativo. 
 
11.10.2. Vendas e comercialização de tíquetes de estacionamento, e quitação de avisos de 
irregularidade. 
 
11.10.3. Cadastro de PDV’s e usuários. 
 
11.10.4. Recebimento e atendimento de sugestões, reclamações e consultas feitas pelos usuários e 
público em geral. 
 
11.10.5. Demais atividades decorrentes da prestação do serviço. 
 
11.11 A CONCESSIONÁRIA deverá ser a única responsável pelos contratos de comercialização 
com os Postos De Vendas – PDV’s, e que para previsão e efeito da estrutura da proposta, a 
CONCESSIONÁRIA deverá contemplar o percentual de 5% (cinco por cento) de comissão sobre o 
valor bruto da tarifa, à  título de  comercialização dos tíquetes de estacionamento, devendo zelar pelo 
bom desempenho, atendimento e imagem dos locais de venda junto ao público usuário.  
 
11.12 Os PDV’s credenciados pela CONCESSIONÁRIA deverão ser por ela treinados quanto aos 
objetivos do Estacionamento Rotativo, e deverão receber todas as informações e material de apoio e 
sinalização para a correta prestação dos serviços; 
 
11.13 Os PDV’s deverão ser estrategicamente distribuídos de forma a atender uma proporção de 1 
(um) posto de venda para cada 30 (trinta) vagas, respeitada a regionalização das vagas e 
considerando nesta proporção a quantidade de PDV’s e de parquímetros instalados, devendo ter fácil 
acesso e conter sinalização de identificação, de modo a atender adequadamente a demanda dos 
usuários; 
 
11.14 A CONCESSIONÁRIA deverá ser responsável por dimensionar a distribuição física dos 
locais de venda de cartões dos Equipamentos Eletrônicos e equipamento deverá ser objeto de 
aprovação pela ADMINISTRAÇÃO; 
 
11.15 A CONCESSIONÁRIA deverá ser responsável por dimensionar um fluxo de produção e 
abastecimento de insumos, considerando o ciclo produção-aquisição-utilização dos cartões/tíquetes 
eletrônicos, de modo a evitar a ocorrência de escassez de oferta e garantir aos usuários a facilidade 
permanente de aquisição de direito de estacionamento; 
 
11.16 A CONCESSIONÁRIA deverá divulgar os Postos de Vendas com os nomes e localização, 
em seu sítio eletrônico e na Central de atendimento de forma a facilitar aos usuários a aquisição dos 
tíquetes eletrônicos ou seus créditos para uso no sistema de telefonia celular. 
 
11.17 A CONCESSIONÁRIA será, nos termos da legislação, responsável pelo recolhimento mensal 
do imposto municipal sobre serviços (ISS). 
 
11.18 A CONCESSIONÁRIA deverá manter em perfeito estado de funcionamento e segurança 
todos os equipamentos, as sinalizações viárias respectivas ao sistema e demais dispositivos utilizados 
para a perfeita operação do sistema de Estacionamento Rotativo Remunerado. 
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11.19 A CONCESSIONÁRIA deverá manter em reserva o mínimo de 5% dos equipamentos 
eletrônicos. 
 
11.20 A CONCESSIONÁRIA deverá manter manutenções preventivas e corretivas de todos os 
equipamentos, incluindo os aspectos de estética e higiene dos equipamentos disponibilizados aos 
usuários. 
 
11.21 A troca ou reparo de danos aos equipamentos de controle, cobrança, comunicação e da 
sinalização, decorrentes a vandalismos, depredações, acidentes, quando estes comprometerem o 
Sistema do estacionamento rotativo. 
 
11.22 O reparo em calçadas e passeios, vias e logradouros públicos ocasionados pela implantação ou 
retirada de equipamentos ou sinalização. 
 
11.23 A sinalização viária e identificação das vias pertencentes a abrangência do Estacionamento 
Rotativo Remunerado serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA devendo esta implantar, 
conservar, limpar e manter a sinalização vertical e horizontal na área do sistema rotativo, sempre em 
conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 
 
11.24 A sinalização horizontal e vertical nas vias e logradouros públicos de abrangência do Sistema 
de Estacionamento Rotativo deverá ser implantada no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar 
da aprovação do respectivo projeto pela ADMINISTRAÇÃO. 
 
11.25 A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias contados da emissão da 
ordem de serviço, projeto de sinalização viária da área abrangida pelo Sistema de Estacionamento 
Rotativo, que será submetido à aprovação da ADMINISTRAÇÃO através do Secretaria de 
Mobilidade Urbana. 
 
11.26 A sinalização viária compreenderá toda área (vias e logradouros públicos) que fazem parte do 
estacionamento rotativo e sua regulamentação, tais como: dias e horários de operação do serviço, 
carga e descarga, pessoas portadoras de necessidades especiais e idosas, motocicletas, veículos 
especiais, área escolar; área de emergência, farmácias, permitido estacionamento, proibido 
estacionar, proibido parar e estacionar, veículos oficiais, locais de embarque e desembarque, locais 
de embarque e desembarque de escolares, entre outros. 
 
11.27 A sinalização horizontal deverá ser realizada conforme normas técnicas e incluirá: Marcas 
longitudinais, Marcas Transversais, Marcas de Canalização, Marcas de Delimitação e Controle de 
Estacionamento e inscrições no Pavimento. Deverá ser utilizada tinta à base de resina acrílica ou 
outro material, desde que aprovada pela ADMINISTRAÇÃO, destinada à demarcação de 
pavimento, na cor branca, indicando os locais com estacionamento permitido e na cor amarela os 
locais com estacionamento proibido ou de estacionamento emergencial, tais como: farmácias e 
bancos, sendo que nestes locais a faixa deverá ser contínua. Compreenderão a implantação e 
manutenção da sinalização horizontal toda pintura de solo e outras de sinalização para circulação em 
vias e logradouros destinados à área de estacionamento regulamentado. As legendas e símbolos 
referentes a: farmácias, bancos, motos, ônibus e outros, também deverão ser implantados. 
 
11.28 A implantação e manutenção da sinalização horizontal e vertical referentes ao sistema de 
estacionamento rotativo pertinente a este contrato, deverão ser de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, desde que dentro dos setores onde o serviço é explorado.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPÇÃO 
12.1 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a 
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por 
conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 
vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao 
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos 
gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada no Município de 
Jaguariúna pelo Decreto nº 3.655/2017. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA 
13.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus 
anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses 
mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse 
ocorrido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VIGÊNCIA 
14.1 Este contrato vigorará por 120 (cento e vinte) meses, a contar da data de emissão da Ordem de 
Serviços pela Secretaria de Mobilidade Urbana, podendo ser prorrogado, a critério da 
Administração, nos termos da lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
15.1. Na qualidade de ADMINISTRAÇÃO E CONCESSIONÁRIA assinarão Termo de Ciência e 
Notificação, conforme ANEXO VII, relativo, se for o caso, à transmissão deste Processo perante o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 
16.1 Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde 
serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, renunciando 
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 A qualidade dos serviços será medida através da fiscalização, pela Secretaria de Mobilidade 
Urbana, do serviço prestado, pela quantidade de reclamações realizadas pela população e pela 
quantidade de créditos vendidos. 
 
17.2. Findo o contrato de concessão, os parquímetros eventualmente instalados reverterão ao 
Município, sem qualquer indenização à CONCESSIONÁRIA, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei 
Municipal 1.628/05. 
 
17.3. A Concessionária deverá prestar contas ao Município mensalmente. 
 
17.4. A Concessionária deverá publicar mensalmente as demonstrações de financeiras através do 
balanço patrimonial e fluxo de caixa, bem como anualmente pela demonstração de resultado do 
exercício – DRE. 
 
17.5 A CONCESSIONÁRIA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à 
ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos 
serviços contratados, isentando a ADMINISTRAÇÃO de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência do mesmo. 
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17.6 A CONCESSINÁRIA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que 
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do 
trabalho ou qualquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito as normas de 
segurança do trabalho , previstas na legislação federal, sendo que o seu descumprimento poderá 
motivar a aplicação de multas por parte da ADMINISTRAÇÃO ou rescisão contratual com a 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
17.7 A CONCESSIONÁRIA deverá garantir condições de segurança à integridade física e saúde de 
seus empregados, atendendo todas as legislações pertinentes à prevenção de acidentes de trabalho. O 
não atendimento das exigências constantes nas legislações pertinentes poderá resultar na cessação 
imediata deste Contrato.  
 
17.8. A inexecução total ou parcial do presente contrato ensejará aplicação de cláusula penal 
remuneratória no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 
 
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 
presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as 
testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 
 

                   Jaguariúna, _____de __________de 2020. 
 
 

_______________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva  
Secretária de Gabinete 
 
 
_______________________________________________ 
CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 ________________________________     _________________________________ 
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 ANEXO VII 
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
Concorrência nº 002/2020 
Procedimento Licitatório nº 098/2020 
Contrato n° ___/2020. 
Objeto: Concessão onerosa do serviço de implantação, exploração, manutenção e administração 
de sistema de estacionamento rotativo pago de veículos - zona azul, em logradouros públicos do 
município de Jaguariúna - SP, de acordo com a Lei Municipal nº 1.628 de 08 de novembro de 
2005 e decreto regulamentar nº 4.103/2019 
ADMINISTRAÇÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
CONCESSIONÁRIA: ____________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 
Civil; 
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 
ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Jaguariúna, __ de ________ 2020. 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Josino José da Silva  
Cargo: Secretário de Mobilidade Urbana  
RG nº 15.942.360-0  
CPF nº 041.462.068-20 
Data de nascimento: 09/02/1961  
Endereço res.: Rua Osvaldo Tonini, nº 144 - Nova Jaguariúna - Jaguariuna/SP 
Email institucional: transito@jaguariuna.sp.gov.br 
Email pessoal: josino@jaguariuna.sp.gov.br  Telefone: (19) 3837-3939 / 9 9821-7733 
 
Assinatura:_____________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pela ADMINISTRAÇÃO: 
Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 
Cargo: Secretária de Gabinete 
RG nº 22.552.439-9 SSP/SP 
CPF nº 120.339.598-13 
Data de Nascimento: 14/05/1966 
Endereço: Rua Custódio, nº 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna – SP 
E-mail institucional: secretariamariaemilianene@jaguariuna.sp.gov.br 
E-mail pessoal: mariaemilianene@gmail.com 
Telefone(s): (19) 3867-9724 
 
Assinatura: ___________________________________________ 
 
 
Pela CONCESSIONÁRIA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________  
RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa _____________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº _______________________________ que não outorga trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores 
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
 
 

_________________, _____, de ________de 2020. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO IX 
 
MODELO DE ORDEM DE INICIO DE FORNECIMENTO Nº ___/____  
 
Concorrência nº 002/2020  
 
Objeto: Concessão onerosa do serviço de implantação, exploração, manutenção e 
administração de sistema de estacionamento rotativo pago de veículos - zona azul, em 
logradouros públicos do município de Jaguariúna - SP, de acordo com a Lei Municipal nº 
1.628 de 08 de novembro de 2005 e decreto regulamentar nº 4.103/2019. 
 
Contrato nº ______/______  
 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ\MF sob 
nº 46.410.866/0001-71, autoriza a empresa ________________________, inscrita no 
CNPJ\MF sob nº _____________, a dar início ao fornecimento do objeto do Contrato nº 
_____.  
 

Jaguariúna, aos ____ de _______ de ________. 
 
 
 __________________________________________________________________ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA CONCESSIONÁRIA 
 
 
 __________________________________________________________________ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
A signatária, para fins de participação na Concorrência n° 002/2020, declara sob as penas 
da Lei, que não existem fatos supervenientes, que venham a impossibilitar a sua 
habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da 
Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos 
o presente. 
 
 

 ________________,__de ___________de 2020. 
 
 
 

 
_______________________________________ 

Razão Social 
 

_______________________________________  
Representante legal 

RG: 
CPF: 


