
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE FAZENDA 

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 
 
LICITAÇÃO Nº 08/2014  
PEDIDO: 7873/2014 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
TIPO: MAIOR OFERTA 
 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE TORRES, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº. 8.883 de 08 de junho de 
1994, Decreto Lei 123/06, Lei Municipal 4.703/2014 e Decreto Municipal 261/2014, torna 
público, para o conhecimento dos interessados que está realizando esta Licitação do tipo 
MAIOR OFERTA GLOBAL, na modalidade de CONCORRÊNCIA, PARA CONCESSÃO 
ONEROSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO 
SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO MUNICÍPIO DE TORRES/RS, conforme os 
termos deste Edital, sendo que, receberá os envelopes contendo a documentação e propostas 
até às 14hs do dia 11 de dezembro de 2014 através de sua Diretoria de Compras e 
Licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Torres, à Rua Júlio de Castilhos 707 - Torres - 
RS. 
 
a) A Concessão de que trata este Edital será de forma onerosa nos termos da Legislação de 
Concessão e Permissões, no todo ou em parte, para exploração dos serviços do 
Estacionamento Rotativo Pago, conforme descrito no termo de referência, devendo o 
concessionário remunerar o Município no percentual mínimo de 15% (quinze por cento) da 
receita total auferida pelo sistema, que deverá permitir por meio de sistema on line o 
acompanhamento em tempo real da arrecadação da concessionária, pelo prazo de 05 anos. 
b) A reunião para abertura dos envelopes contendo "Proposta de Preços" e "Documentação" 
será realizada na mesma data e horário acima definidos, na sala do de reuniões do Gabinete 
da Prefeita, localizada no edifício sede da Prefeitura Municipal, com a presença ou não dos 
proponentes. 
b.1) Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
referentes à licitação. 
c) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a 
data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e 
ou enviadas por qualquer meio, anteriormente à data do vencimento. 
d)  Esta licitação será realizada com a inversão de fases de habilitação e julgamento de 
propostas conforme previsto no Art. 18-A da Lei Federal nº 8.987/95 e alterações.  
 
e) Integram este Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 
ANEXO 01 - Projeto Básico, englobando Especificações Técnicas do Sistema e Especificações 
Técnicas Operacionais 
ANEXO 02 - Minuta do Contrato 
ANEXO 03 - Atestado de Visita - Facultativa 
ANEXO 04 - Declaração da Licitante 
ANEXO 05 - Modelo de Procuração 
ANEXO 06 - Declaração de Não-Inidoneidade e de não empregar menor de 18 anos. 
ANEXO 07 - Modelo de Proposta Financeira 
ANEXO 08 – Mapa das vagas 

 
1. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
1.1. Os licitantes deverão entregar até às 14h00min do dia 11/12/2014, os envelopes nº 01 – 
Proposta Financeira e nº 02 - Documentação, fechados, indevassáveis e perfeitamente 
identificados, contendo a seguinte inscrição para cada envelope, respectivamente: 



 

AO MUNICÍPIO DE TORRES/RS 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 08/2014 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA FINANCEIRA 
NOME DA EMPRESA LICITANTE 

 
AO MUNICÍPIO DE TORRES/RS 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 08/2014 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO  
NOME DA EMPRESA LICITANTE 

 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
Exploração, sob o regime de concessão onerosa, das vagas de estacionamento rotativo em 
vias e logradouros públicos do Município de TORRES/RS, previstas na Lei Municipal 
4.703/2014 e Decreto Municipal 261/2014, pelo sistema de ESTACIONAMENTO ROTATIVO, 
com uso de sistema de talonário eletrônico, conforme relação constante do Anexo 01 do 
presente Edital, incluindo a implantação, operação, controle e manutenção do sistema, 
englobando: 
2.1. Operação e controle da utilização das vagas de estacionamento rotativo, de acordo com as 
especificações técnicas constantes do Anexo 01 do presente Edital. 
2.2. Fornecimento, instalação dos recursos necessários ao correto funcionamento e operação 
do sistema, incluindo-se a sinalização vertical e horizontal das vagas, nas vias e logradouros 
públicos que compõem as áreas de estacionamento, os equipamentos eletrônicos de rua e 
todos os recursos materiais e humanos envolvidos, de acordo com as especificações técnicas 
constantes do Anexo 01 do presente Edital. 
2.3. Fornecimento, distribuição e comercialização dos meios eletrônicos de pagamento a serem 
utilizados no sistema. 
2.4. Arrecadação dos valores recebidos no sistema através de sistemas eletrônicos, por 
agentes ou através de pontos de venda distribuídos junto ao comércio, ou em pontos fixos, e 
disponibilização para fins de controle do Concedente, conforme critérios estabelecidos neste 
Edital. 
2.5. Elaboração de projeto e realização da identidade visual que será adotada para o sistema e 
das campanhas de orientação e de informações aos usuários do sistema. 
2.6. Fornecimento de toda a infraestrutura e recursos materiais necessários ao controle, 
supervisão e fiscalização, incluindo os equipamentos portáteis, para emissão automática da 
notificação de irregularidade - NI, e toda a infraestrutura necessária à coleta e processamento 
das notificações, de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo 01 do 
presente Edital. 
2.7. Fornecimento de todos os materiais, equipamentos, sistema computacional (software e 
hardware), necessários para o controle do sistema, que deverão ser instalados nas 
dependências da Concedente, perante a supervisão da Coordenadoria de Trânsito do 
Município de Torres, de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo 01 do 
presente Edital. 

2.8. Elaboração do plano de auditoria operacional, fiscal e contábil a ser implantado, de acordo 
com as especificações técnicas constantes do Anexo 01 do presente Edital; 

2.9. Realização de todos os serviços decorrentes do objeto da concessão e fornecimento de 
todos os recursos materiais e humanos necessários para a manutenção de todo o sistema, 
incluindo os equipamentos e o sistema de sinalização horizontal e vertical, de acordo com as 
especificações técnicas constantes do Anexo 01 do presente Edital. 
2.10. Realização das ampliações, remanejamentos e desativações de áreas de 
estacionamento do sistema solicitadas pela Concedente. 
 
3. PRAZOS E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
3.1. A Proponente deverá apresentar seus prazos de fornecimento e de instalação, 
considerando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a implantação, compreendendo 2293 
(dois mil duzentos e noventa e três) vagas para veículos e 114 (cento e quatorze) vagas 
para motocicletas, contados da data da assinatura do Contrato, devendo entrar em período 



de testes por um prazo de 10 (dez) dias após a implantação, não podendo neste período ser 
cobrada a tarifa.  
3.2. Deverá ser realizada, pela Concessionária, durante os primeiros 30 (trinta) dias, a partir da 
assinatura do contrato, campanhas de divulgação e esclarecimento à população, informando 
sobre o novo sistema, datas de início de funcionamento, formas de aquisição dos meios de 
pagamento, etc. Essa campanha de divulgação deverá ser proposta pela Concessionária e 
submetida à aprovação prévia da Concedente, através de sua Diretoria de Comunicação e 
Marketing. 
3.3. O prazo contratual somente será revisto quando seu descumprimento estiver embasado 
nos motivos de força maior, caso fortuito, greves ou por motivos imputáveis ao Concedente. 
3.4. Ocorrendo necessidade de alteração do prazo, com base nos motivos previstos no sub 
item anterior, tal fato deverá ser objeto de comunicação expressa da Concessionária ao 
Concedente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir do fato gerador. 
3.5. No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato deverão ser elaborados 
pela Concessionária e submetidos à anuência do Concedente, os projetos de sinalização, 
alteração física do sistema viário e implantação dos equipamentos nos locais pré-
determinados. 
3.6. Salvo indicação em contrário, todos os dias deverão ser contados em dias corridos. 
3.7. A contagem dos prazos estabelecidos será iniciada em dia útil, excluindo o dia do início e 
incluindo o dia do vencimento. 
3.8. O prazo de vencimento será prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil seguinte, 
se cair em dia sem expediente no Concedente. 
3.9. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 
apresentação da proposta. 
3.10. O prazo da concessão, objeto da presente licitação será de 05 (cinco) anos, contados da 
data de assinatura do Contrato. 
 
4. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO 
4.1 A Concessionária deverá acatar às disposições legais e regulamentares, instruções 
complementares estabelecidas pelo município, bem como colaborar com as ações 
desenvolvidas por seus prepostos responsáveis pela fiscalização do serviço e, em especial: 
4.2 Manter capital social em nível que não seja inferior àquele apresentado, quando da 
realização da licitação, em que se fez a comprovação da qualificação econômico-financeira 
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da concessão; 
4.3 Cumprir e colaborar com a autoridade no cumprimento do tempo de permanência dos 
veículos nos estacionamentos, conforme determinação do município; 
4.4 Manter operadores uniformizados e identificados, bem como controle do comportamento 
profissional dos mesmos, cuja responsabilidade é única e exclusiva da Concessionária; 
4.5 Comunicar ao município qualquer alteração de endereço, num prazo de, no máximo, 72 
(setenta e duas) horas; 
4.6 Cobrar de acordo com a tarifa vigente; 
4.7 Prestar as informações necessárias aos usuários; 
4.8 Implantar corretamente, sistema eletrônico e dados regulamentares referentes ao serviços, 
tais como tarifa, limites de tempo e horários de serviço, conforme previsto no Anexo 01; 
4.9 Manter atualizada a contabilidade, exibindo-a sempre que solicitado pela fiscalização, além 
das demonstrações periódicas estabelecidas; 
4.10 Manter atualizado o sistema de controle operacional dos estacionamentos, exibindo-os 
sempre que solicitado pela fiscalização; 
4.11 Solicitar autorização ao Município de TORRES/RS, para implantação, nos 
estacionamentos, de atividades não especificadas neste regulamento; 
4.12 Manter sede ou filial no Município de TORRES/RS, num raio máximo de 3 (três) 
quilômetros a contar do atual Paço Municipal, durante toda a execução do contrato. 
4.13. Manter durante toda a vigência da concessão todas as condições de habilitação e 
qualificação previstas neste edital. 
4.14. Deverão ser observadas, pela Concessionária, todas as condições de segurança e 
higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessárias a preservação da integridade física 
e saúde de seus colaboradores, do patrimônio da Prefeitura Municipal de Torres e ao público 
afeto e dos materiais envolvidos na prestação do serviço, de acordo com as normas 
regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas 
pertinentes. 



 
5. DA PARTICIPAÇÃO 
5.1. Somente poderão participar da presente Licitação empresas que atenderem às 
disposições deste Edital. 
5.2. Será vedada a participação de empresas: 
5.2.1. Declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, da 
União, dos Estados, do Município de TORRES/RS ou demais Municípios. 
5.2.2. Sob processo de recuperação judicial ou falência. 
5.2.3. Impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública. 
5.2.4. Impedidas de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
5.2.5. Não será permitido que uma empresa consorciada, participe isoladamente ou integrando 
outro consórcio, bem como subcontratação total ou parcial dos serviços licitados. 
5.2.6. Empresas estrangeiras. 
5.3. As participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Edital, seus 
anexos e condições gerais e particulares do objeto da Licitação, não podendo invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da Proposta e integral 
cumprimento do Contrato. 
 
6. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - CREDENCIAMENTO 

6.1. A proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Comissão de 
Licitação por intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que 
o credencie a participar deste certame, venha a responder pela empresa licitante, 
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente;  
6.1.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular propostas e 
lances e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente. 
Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.  
6.1.2. As interessadas, ou seus representantes legais, deverão apresentar Declaração, 
assinada pelo representante legal da empresa, de plena e total aceitação dos termos do 
edital e seus anexos.  
6.1.3. Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente do representante 
legal da proponente;  
6.2. As proponentes, através de seu representante legal, deverão indicar claramente um 
número para contato telefônico ou e-mail, bem como endereço completo, para eventual 
comunicação por parte da Comissão de Licitação. 
6.3. As proponentes poderão indicar, no mesmo instrumento, outros representantes para que 
se manifestem durante o procedimento licitatório, na ausência ou na impossibilidade de os 
titulares o fazerem. Neste caso, observar-se-á, para a substituição, a mesma sequência em 
que foram nomeados os representantes no documento em que os credenciou. 
6.4. A não indicação de representante legal ou incorreção no instrumento de mandato, de 
acordo com o especificado no item “6.1” impedirá a proponente de se manifestar durante a 
sessão. 
6.5. Não serão aceitos os volumes que não estiverem identificados corretamente. 
6.6.Toda a documentação apresentada deverá, obrigatoriamente, ser expressa na língua 
portuguesa. 
6.7. Não serão admitidas propostas ou documentos que contenham divergências em relação 
às condições estabelecidas neste Edital, assim como quaisquer rasuras, emendas, ressalvas 
ou entrelinhas. 
6.8. Não serão aceitos quaisquer documentos ou projetos que não sejam requeridos pela 
Comissão de Licitação. 
6.9. A proponente que deixar de preencher quaisquer dos requisitos para o Envelope 02 – 
“Documentos de Habilitação”, será inabilitada, assegurado o direito a recurso administrativo. 
6.10. Após o horário estabelecido, não será recebida nenhuma espécie de documento, 
tampouco serão permitidos acréscimos ou modificações nos elementos em exame. 
6.11. Quaisquer dúvidas e solicitações de esclarecimentos sobre os termos do presente Edital 
deverão ser formuladas com a identificação do solicitante em até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data de abertura do certame. 



6.12. As respostas estarão no mesmo local, à disposição dos interessados. 
6.13. As impugnações deverão obedecer ao disposto no artigo 41 e seus parágrafos da Lei 
8.666/93. 
6.14. O Município de TORRES/RS, através de sua Comissão de Licitação, poderá, a qualquer 
tempo, desqualificar a proponente, na hipótese de tomar conhecimento de fato ou circunstância 
que, comprovadamente, assegurada a ampla defesa, coloque em risco a execução do Contrato 
ou que demonstre incorreção, omissão ou divergência de elementos apresentados em sua 
proposta. 
6.15. O Município de TORRES/RS se reserva o direito de revogar, por interesse público anular 
de ofício ou mediante provocação, no todo ou em parte, esta Concorrência, assegurando a 
todos o contraditório e a ampla defesa. 
6.16. A ocorrência de alguma das hipóteses acima, não acarretará ao Município qualquer 
responsabilidade ou obrigação indenizatória. 
 
7. ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
O ENVELOPE N.º 2 deverá conter os seguintes documentos indispensáveis à habilitação, 
devendo suas cópias estarem devidamente autenticadas, salvo quando emitidas pela internet: 
 
7.1. CAPACIDADE JURÍDICA: 
7.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual. 
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
acompanhado de suas alterações ou alteração consolidada, em se tratando de sociedades 
empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de 
seus atuais administradores. 
7.1.3. Inscrição do ato constitutivo e alterações subseqüentes, no caso de sociedades simples, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício. 
7.1.4. Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com a Administração 
Pública, e de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, não emprega menores de dezesseis anos, ou se emprega ou não menores a partir 
de quatorze anos na condição de aprendiz, tudo isso em cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo 06. 
7.1.5. Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, caso queiram ser 
beneficiadas pela Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar Certidão Simplificada, 
atualizada (no máximo 60 dias), emitida pela Junta Comercial comprovando que a Licitante 
está enquadrada como Micro Empresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP. A ausência 
dessa certidão significará a desistência da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de 
utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal de n°123, de 14 
de dezembro de 2006, art.43 e art.44. 
 
7.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.2.1. Certidão ou atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove que a proponente executou e/ou vem executando 
gerenciamento e exploração de estacionamento rotativo e que realizou serviços de 
implantação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos expedidores de tíquetes, 
com no mínimo 1000 vagas. 
7.2.2. Relação dos empreendimentos administrados e/ou explorados, próprios ou de terceiros, 
indicando para cada um deles: 
· Número do contrato; 
· localização; 
· características do(s) estacionamento(s); 
· número de vagas; 
· período de operação e controle dos estacionamentos; 
· quantidade de equipamentos instalados para a operação. 
 
7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
7.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei (registrado na Junta Comercial), podendo ser os mesmos 
atualizados por índices oficiais, quando encerrados a mais de três meses da data de 
apresentação da proposta, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. Deverá ser apresentado pelo licitante o 



cálculo dos seguintes índices contábeis assinado por profissional contábil: Liquidez Corrente 
(ILC), liquidez geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Grau de Endividamento (IGE), conforme 
segue: 
 
I) Índice de Liquidez Corrente (ILC) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme fórmula 
abaixo: 
 ILC =    Ativo Circulante  
              Passivo Circulante 
  
II) Índice de Liquidez Geral (ILG) – deverá ser igual ou superior a 1,0, conforme fórmula abaixo: 
 
ILG =   Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo  
     Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo 
  
III) Índice de Solvência Geral (ISG) – deverá ser igual o superior a 1,00, conforme fórmula 
abaixo: 
 
ISG =    Ativo Total 
     Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo 
 
IV) Índice de Grau de Endividamento (IGE) – deverá ser igual ou superior a 1,00, conforme 
fórmula abaixo: 
 
IGR =    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
     Ativo Total 
 
Obs.: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao balanço patrimonial, as empresas 
que apresentarem indicadores iguais ou superiores aos limites estabelecidos. 
 
7.3.2. As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social poderão 
apresentar o balanço de abertura (devidamente registrado na junta comercial) acompanhado 
por balancete certificado por contador da licitante devidamente inscrito no órgão de classe 
correspondente.  
 
7.3.3. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor do 
foro da Comarca da sede da pessoa jurídica, e Certidão Negativa de Execução Patrimonial, no 
caso de Empresa Individual, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
7.4. REGULARIDADE FISCAL: 
7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF do titular, diretor ou presidente 
da pessoa jurídica; 
7.4.2. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da pessoa 
jurídica; 
7.4.3. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município (ALVARA) relativo ao 
domicílio ou sede do cadastro, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
7.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: 
a) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa da União. 
7.4.5. Prova de regularidade para com à Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débito) do 
domicílio ou sede do empresa ou outra equivalente na forma da lei; 
7.4.6. Prova de regularidade para com à Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débito) do 
domicílio ou sede do empresa ou outra equivalente na forma da lei; 
7.4.7. Certificado de Regularidade do FGTS; 
7.4.8. Prova de regularidade para com o INSS - Certidão Negativa de Débito. 
7.4.9. Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas- CNDT).     
 
Atestado de Visita - Facultativo 
A empresa que desejar ter conhecimento in loco, de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, deverá agendar visita 



técnica, a qual será vistada pelo servidor municipal da Coordenadoria de Trânsito o s.r. 
Marconi Brocca Minotto, conforme Anexo 03. As visitas técnicas deverão ser marcadas junto a 
Coordenadoria de Trânsito pelo fone (51) 3664 - 2310 ou 3626 - 9150 das 13h30 às 17h00min, 
de segunda à sexta-feira,  até o dia 10/12/2014. 
 
8. ENVELOPE N.º 1 - DA PROPOSTA FINANCEIRA 
8.1. A proposta financeira deverá ser apresentada de forma não manuscrita, no formulário 
fornecido pela Prefeitura ou em formulário próprio do licitante, conforme Anexo 07, sem 
rasuras, emendas ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal em sua última 
folha e rubricada nas demais. 
8.2. A proposta financeira deverá conter o percentual único global, sendo que não poderá ser 
inferior a 15 % (quinze por cento) da receita total auferida pelo sistema, pagos pela 
CONCESSIONÁRIA ao CONDEDENTE. 
8.3. O repasse oferecido pela Concessionária deverá ser livre de quaisquer despesas, diretas e 
indiretas, inclusive tributos e encargos de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que 
onerem os fornecimentos/serviços, que deverão correr exclusivamente por conta da 
Concessionária. 
8.4. Deverá constar apresentação das características técnicas e operacionais do sistema 
ofertado através de uma descrição conceitual e teórica, detalhando através de memoriais 
descritivos, o seu projeto de: funcionamento, operação, fiscalização, arrecadação, distribuição, 
comercialização, auditoria e controle, de forma a permitir a perfeita e total compreensão do 
sistema ofertado e do seu funcionamento, para verificação do atendimento às exigências 
constantes do presente 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: 
a) Especificações e características técnicas de todos os equipamentos a serem utilizados no 
sistema; 
b) sistema de operação, controle, fiscalização, incluindo número de agentes de fiscalização 
necessários (no mínimo um a cada 80 vagas) e forma prevista de atuação dos mesmos, e 
coleta dos dados de utilização das vagas de estacionamento rotativo; 
c) sistema de administração e controle das vendas e arrecadação dos créditos de unidades de 
estacionamento; 
d) sistema de segurança dos dados e prevenção de fraudes (vendas e utilização); 
e) metodologia do projeto de implantação do sistema, incluindo: cronograma e etapas de 
implantação, esquema de divulgação, projetos de sinalização, treinamento operacional, apoio 
inicial ao usuário para utilização. 
8.5. A proposta deverá ter prazo de validade de 60 (sessenta dias), a contar da data da sessão 
pública de recebimento e abertura dos envelopes. 
8.6. Deverá constar o nome do representante da empresa que firmará Contrato com a 
Administração, bem como o nº do RG, CPF e cargo ocupado. 
 
9 - PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

9.1.  Esta licitação será realizada com a inversão de fases de habilitação e julgamento de 
propostas conforme previsto no Art. 18-A da Lei Federal nº 8.987/95 e alterações, e 
demais legislações pertinentes. 
9.2. Será realizada sessão pública, observados os procedimentos previstos neste Edital e 
na legislação vigente, da qual será lavrada ata circunstanciada dos atos e fatos dignos de 
registro, assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das 
licitantes presentes. 
9.2.1. A participação de representante de qualquer licitante dar-se-á mediante a prévia 
entrega de documento hábil, conforme estabelecido no Edital, item 6. 
9.2.2. A Comissão de Licitação poderá, no interesse do Município de Torres, relevar 
omissões puramente formais nas propostas e nos documentos de habilitação 
apresentados pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter 
competitivo desta concorrência. 
9.2.3 O julgamento das propostas de preços e o julgamento final deste certame serão 
efetuados exclusivamente com base nos critérios especificados neste edital. 



9.2.4 Antes do aviso oficial do resultado desta concorrência, não serão fornecidas, a quem 
quer que seja, quaisquer informações referentes a adjudicação dos contratos ou a analise, 
avaliação ou comparação entre as propostas. 
9.2.5. Qualquer tentativa dos Licitantes em influenciar a Comissão de Licitação no 
processo de julgamento das propostas resultará na sua desclassificação. 
9.2.6. A Comissão de licitação poderá alterar as datas ou as pautas das sessões, ou 
mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, obedecidas as 
normas legais aplicáveis ao caso. 
9.2.7. Os invólucros das empresas licitantes que forem declaradas desclassificadas ou 
inabilitadas não serão devolvidos na sessão pública, os mesmos ficarão a disposição das 
interessadas por 30 (trinta) dias corridos, contados da homologação da concorrência. 
Decorrido esse prazo sem que sejam retirados os documentos, os mesmos serão 
fragmentados. 
 
10. Declarada aberta a sessão pública pelo Presidente da Comissão, na data, horário e 

local determinados, serão recebidos os envelopes contendo a Proposta de Preço (envelope nº 
01) e a Documentação de Habilitação (envelope nº 02) e passando-se à abertura do envelope 
nº 01. Não serão recebidos pela Comissão quaisquer envelopes retardatários. 
10.1. Será realizado o devido credenciamento dos interessados. Somente participará 
ativamente da reunião um representante de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida 
por qualquer pessoa interessada. 
10.2. O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a 
efetivação da reunião, sendo que, para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar 
intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as 
sessões públicas referentes à licitação. A simples participação neste certame implica na total 
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos,  
10.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou 
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião 
destinada à abertura dos envelopes. 
10.4. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 
representantes presentes credenciados. Os documentos emitidos pela internet ficarão 
condicionados a verificação no mesmo veículo eletrônico. 
 
11. Abertos os envelopes das Propostas nº 01, estes serão colocados a disposição dos 
representantes das licitantes, para exame, bem como serão analisados o cumprimento das 
exigências editalícias para elaboração das propostas de preços e estas serão julgadas de 
acordo com os critérios especificados no edital. 
11.1. Identificada a proposta de maior oferta será dado conhecimento aos representantes das 
licitantes presentes; em seguida, com fulcro no artigo nº 18-A, inciso I, da Lei de Concessões 
Nº 8.989/95 será iniciada  fase de lances. 
11.1.1. Das propostas classificadas o licitante com o menor percentual de repasse ofertado 
será chamado para, querendo, apresentar novo valor de repasse superior ao maior valor 
ofertado, e assim sucessivamente até que nenhum licitante, cujo a proposta tenha sido 
classificada, aumente o valor de repasse. 
11.1.2. A licitante que declinar de propor novo lance, terá sua última proposta considerada 
como definitiva e fechada, estando este excluído do restante da disputa, momento em que irá 
assinar certidão, expedida pelo município, declarando sua proposta no valor do último lance 
ofertado. 
11.1.3. O representante da licitante somente poderá efetuar lances se estiver habilitado em 
nome do representante legal da empresa licitante para proferir propostas e apresentar lances 
verbais, que deverão ser assinados como proposta definitiva ao final da sessão. 
11.1.4. Encerrada a fase de lances será lavrada ata circunstanciada indicando neste ato a 
proposta com maior percentual de repasse ofertado, e a classificação de todas as empresas 
licitantes. 
11.2. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender qualquer uma das 
condições do presente edital, ou que ofertarem percentual de repasse inferior a 15% (quinze 
por cento). 
11.3. Não serão considerados vantagens ou serviços não solicitados neste edital. 



12. Posteriormente serão abertos os envelopes contendo a Documentação de Habilitação, do 
qual deverão ser rubricados o seu conteúdo e solicitado aos licitantes que examinem a 
documentação neles contidas. 
12.1. Serão inabilitadas as licitantes que na fase de habilitação não atenderem as disposições 
previstas no Edital. 
12.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e 
proposta exigidos no Edital, que não foram apresentados na sessão pública de recebimento e 
abertura dos envelopes, salvo a ocorrência do disposto no parágrafo 3º do art. 48 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
13. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONTRATAÇÃO 
13.1. Feita a classificação das propostas e confirmada a habilitação declarando o vencedor, 
com o devido julgamento do objeto ao licitante classificado em primeiro lugar, a Comissão 
encerrará a ata, encaminhando o processo para homologação da Prefeita Municipal. 
13.2. Homologado o procedimento licitatório e decorrido o prazo para interposição de recursos, 
o resultado será publicado, nos termos da lei. 
13.3. Após a publicação a Proponente vencedora será convocada para assinar o Contrato no 
prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da convocação, sob pena de decair 
do direito à contratação. 
13.4. Este prazo poderá ser prorrogado, conforme previsto no § 1º do artigo 64 da Lei Federal 
8.666/93. 
13.5. Na hipótese de o convocado não assinar o Contrato no prazo estabelecido, o Concedente 
poderá fazê-lo com outro proponente, nas condições estabelecidas no § 2º do artigo 64 da Lei 
Federal 8.666/93. 
13.6. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, sem justificativa aceita pela 
Administração, dentro do prazo estabelecido, implicará em multa de 5% sobre o valor da 
receita projetada na Lei de Diretrizes Orçamentária (LOA) para o exercício de 2015 a qual é de 
aproximadamente R$ 110.000,00 mensais. 
13.7. Indicação do preposto que a representará durante a execução dos trabalhos. 
13.8. Apresentação dos documentos exigidos por ocasião da convocação para subscrever o 
Contrato. 
13.9. O prazo da concessão, objeto da presente licitação será de 05 (cinco) anos, contados da 
data de assinatura do Contrato. 
13.10. As alterações contratuais obedecerão ao disposto na legislação pertinente, combinada 
com a Lei Federal n.º 8666/93. 
13.11. Os serviços objeto da presente licitação somente poderão ser subcontratados mediante 
expressa anuência do Concedente. 
13.12. A assinatura aposta no instrumento contratual pelo representante legal da empresa 
deverá ser reconhecida como autêntica por ofício notarial, nas quatro vias do contrato. A 
despesa decorrente desse ato correrá por conta da contratada. 
 
14. DO ÔNUS DA CONCESSÃO E FORMA DE PAGAMENTO 
14.1. A presente concessão terá seu ônus definido pelo percentual ofertado pela 
concessionária em sua proposta financeira, sobre a receita bruta total decorrente dos 
pagamentos efetuados pelos usuários para utilização das vagas de estacionamento do sistema 
concedido. 
14.2. Ficam estabelecidos os preços públicos do estacionamento rotativo nas vias públicas da 
cidade de Torres: 

I - tempo de permanência de 30min (meia hora), valor de R$ 1,00 (um real); 

II - tempo de permanência de 1h (uma hora), valor de R$ 1,50 (um real e 
cinquenta minutos); 

III - tempo de permanência de 1h30min (uma hora e trinta minutos), R$ 2,00 (dois 
reais); 

IV - tempo de permanência de 2h (duas horas), R$ 3,00 (três reais).  

14.2.2. A obrigação de pagamento às motocicletas e aos ciclomotores, quando estacionados 
em locais pré-determinados para estes veículos será de 20% (vinte por cento) do valor 
determinado para os veículos automotores. 



14.2.3. No caso de uso de vagas de estacionamento para a construção de bretes para o 
trânsito de pedestres, em razão da existência de tapumes sobre a calçada de passeio, sujeitará 
o construtor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) da tarifa diária, bem como, o seu 
cadastramento junto a concessionária do estacionamento rotativo 
14.3. Para a colocação de caçambas para entulhos junto aos locais de estacionamento de 
veículos no sistema rotativo, deverão ser observados os espaçamentos delimitadores dos 
boxes, ficando o uso dos espaçamentos sujeito ao pagamento do preço público 
correspondente a 50% (cinquenta por cento) da tarifa diária pelo tempo que permanecerem nos 
locais, devendo as empresas responsáveis realizar o cadastramento junto a concessionária do 
estacionamento rotativo. 
14.4. Excluem-se das áreas consideradas vagas rotativas, aquelas reservadas aos pontos dos 
automóveis de aluguel e as áreas privativas que tenham amparo em Lei, devidamente 
sinalizadas na cor branca ou amarela. 
14.5. Ficam isentos de pagamento os veículos de propriedade utilizados ou a serviço, de 
pessoas portadoras de deficiência que comprometa sua locomoção, pelo prazo máximo de 02 
(duas) horas.   
14.6. Os veículos isentos do pagamento serão obrigatoriamente credenciados e/ou 
identificados pelo Município. 
14.7. Durante o período previsto na cartela, tiquet ou comprovante de pagamento, o usuário 
poderá estacionar o seu veículo em qualquer uma das vagas existentes. 
14.8. Qualquer alteração quanto à área do Estacionamento Rotativo Pago deve ser submetida 
à aprovação da Câmara de Vereadores, do Conselho Municipal de Trânsito e determinação do 
Poder Executivo. 
14.9. Através de decreto do Poder Público, o Concedente poderá alterar o presente valor de 
tarifa, bem como implantar sistema de tarifas diferenciadas, em determinadas regiões e/ou 
horários, objetivando a regulação e a maximização do desempenho do sistema viário, 
respeitando as condições para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 
14.10. Os repasses dos valores relativos ao ônus da concessão deverão ser realizados pela 
Concessionária à Concedente mediante prestação de contas, através de relatórios gerenciais 
previamente determinados, os quais deverão demonstrar claramente as receitas e despesas, 
os quais deverão ser apresentados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços, sendo os valores depositados na Conta corrente do Fundo Municipal 
de Trânsito.   
 
15. DA ARRECADAÇÃO 
15.1. A Concessionária será a única responsável pela integridade da arrecadação de todos os 
valores que ingressarem no sistema para pagamento da utilização das vagas e das taxas de 
cancelamento das notificações de irregularidade. 
15.2. A Concessionária deverá manter registro de todas as operações de entrada e saída de 
valores do sistema, de acordo com os procedimentos a serem definidos no plano de auditoria a 
ser implantado. O mesmo se aplica às movimentações e utilização dos cartões ou outros meios 
de pagamento implantados no sistema. 
15.3. As informações acima deverão estar disponíveis ao Concedente ou empresa por ela 
designada, para fins de controle e de auditoria do sistema, sempre que solicitado 
expressamente, até, no máximo, o segundo dia útil subseqüente ao da solicitação. 
15.4. A Concessionária deverá, a partir dos registros de uso dos equipamentos instalados na 
via pública, emitir relatório diário da utilização do sistema, que deverá conter, principalmente, o 
total de unidades de estacionamento utilizadas no sistema, com identificação da forma de 
pagamento empregada. 
 
16. DA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DA CONCESSÃO 
16.1. A concessionária estará sujeita, a qualquer tempo, à ampla fiscalização da prestação dos 
serviços, pelo Concedente, o qual observará, dentre outros, os atos comportamentais dos 
empregados ou prepostos da empresa concessionária e a arrecadação das tarifas, ou qualquer 
outro motivo que possa influenciar na qualidade da prestação do serviço,  
16.2. O Concedente deverá nomear um representante responsável pela coordenação e 
supervisão técnica da execução dos serviços e decidirá sobre todas as questões relativas à 
qualidade e aceitabilidade dos materiais, mão-de-obra e cronograma de execução, bem como 
sobre todas as questões relativas à interpretação dos projetos e especificações técnicas, além 



daquelas relativas ao cumprimento satisfatório dos serviços no seu aspecto técnico e 
administrativo. 
16.3. O servidor designado pelo Concedente deverá exercer ampla, cotidiana e rotineira 
fiscalização dos serviços prestados pela Concessionária. 
16.4. O fornecimento de equipamentos e execução de qualquer tipo de serviços só poderá 
ocorrer após a aprovação, por parte do Concedente, da correlata Especificação Técnica 
definitiva, projetos executivos e/ou projetos das áreas de estacionamento ou de qualquer outra 
atividade. 
16.5. O representante do Concedente terá a autoridade de suspender temporariamente os 
trabalhos, total ou parcialmente, quando considerar que existem condições inapropriadas para 
sua boa execução. 
16.6. A suspensão mencionada no subitem anterior poderá ser autorizada por: 
16.6.1. Motivos de força maior ou caso fortuito independentes da vontade e controle da 
Concessionária (condições climáticas, obras na via pública, etc.), sendo que o período de 
suspensão autorizado, será acrescido ao cronograma de execução acordado. 
16.6.2. Motivos resultantes de falhas, erros e/ou má gestão da Concessionária, seja em 
serviços, materiais ou equipamentos, sendo que o período de suspensão autorizado, não será 
acrescido ao cronograma de execução acordado. 
16.6.3. As suspensões terão efeito imediato e os trabalhos só poderão ser retomados, após o 
representante do Concedente os autorizar por escrito. 
 
17. DA OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
17.1. A Concessionária deverá, através de seu preposto, ser responsável pelo objeto da 
concessão, respondendo pelo fiel cumprimento do Contrato, devendo manter os trabalhos sob 
sua supervisão direta, independentemente se estes trabalhos sejam executados por ela própria 
ou por subcontratadas. 
17.2. A concessionária se responsabilizará pelo recolhimento de todos os tributos Federais, 
Estaduais e Municipais, que direta e indiretamente incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
licitado. 
17.3. No caso em que, a juízo do representante da Concedente, a empresa Subconcessionária 
não esteja executando de forma satisfatória os serviços a ela determinados, o representante da 
Concedente poderá exigir que essa empresa seja imediatamente afastada e não poderá ser 
novamente empregada em trabalhos que tenham relação com o Contrato. 
17.4 O representante da Concedente poderá exigir medidas adicionais na área de abrangência 
do Projeto, como também poderá suspender os trabalhos temporariamente até que as medidas 
de segurança sejam consideradas suficientes. 
17.5. A Concessionária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato. 
17.6. O não cumprimento, pela Concessionária, dos encargos trabalhistas, bem como das 
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, poderá importar na rescisão do Contrato, 
sem direito à indenização. 
17.7. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos estabelecidos neste 
item, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do Contrato. 
17.8. A Concessionária será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente ao 
Município de TORRES/RS, Concessionárias de Serviços Públicos (energia, água, telefone, 
gás, etc.) ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo aquela responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento, pela 
Concedente, do desenvolvimento dos serviços objeto do Contrato. 
17.9. Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na 
execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações 
técnicas que venham a ser solicitadas pelo Concedente sobre o objeto do contrato firmado. 
17.10. A concessionária é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados. 
17.11. A Concessionária informará mensalmente ao Concedente, através de relatórios dos 
veículos notificados e que não efetuaram o cancelamento. Com base nesses relatórios ao 
Concedente e, com base na constatação da efetiva conversão em multa das notificações 
apresentadas, autorizará a Concessionária o desconto dos valores decorrentes do total de 
repasse devido no mês imediatamente posterior ao da prestação de contas. 



17.12. A concessionária deverá fornecer mensalmente ao Concedente a relação completa dos 
empregados utilizados na prestação do serviços, com detalhamento acerca da forma de 
contratação, como jornada de trabalho, remuneração e quitação dos encargos trabalhistas. 
17.13. A concessionará deverá substituir, no prazo máximo de 10 dias, o empregado que 
estiver prestando serviços insatisfatórios ou apresentar comportamento inadequado ao serviço, 
por solicitação do Concedente, a contar do conhecimento da empresa. 
17.14. Deverá a concessionária, anualmente, depois de concluído o Balanço anual, no prazo 
máximo de 60 dias a contar desse, promover as suas expensas a contratação de auditoria 
externa, a qual deverá efetivar conferência sistemática e rigorosa, a fim de verificar a 
consistência da demonstração de resultados especificados em livro contábil, observados os 
regramentos pertinentes ao Conselho Federal da Contabilidade, cujas conclusões devem ser 
apresentadas ao Concedente no prazo de 90 dias subsequentes a contratação. 
 
18 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 
18.1. Comunicar à Concessionária, com a antecedência necessária, observando o prazo de 10 
(dez) dias úteis, no mínimo, qualquer alteração na Concessão, desde que não altere o 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 
18.2. Cumprir e fazer cumprir às disposições regulamentares da concessão e as cláusulas 
contratuais. 
18.3. Efetuar fiscalização do serviço objeto desta licitação, aplicando as penalidades aos 
infratores e arrecadando as multas decorrentes através de Coordenadoria de Trânsito do 
Município de Torres. 
18.4. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 
18.5. Intervir na concessão nos casos e condições previstos em lei. 
18.6. Extinguir o Contrato nos casos previstos em lei. 
18.7. Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e 
reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências 
tomadas. 
18.8 Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e 
conservação. 
18.9. Proporcionar as condições adequadas e necessárias para a execução do serviços 
contratados, de acordo com os termos do Contrato, adotando e tomando todas as providências 
necessárias. 
18.10. O Concedente indicará fiscal para os serviços e o relacionamento com a 
Concessionária. 
18.11. O Concedente procederá a análise e aprovação do projeto, após a verificação da sua 
viabilidade técnica, e submetido pela Concessionária, autorizando o início da operação. 
 
19. DOS MEIOS DE PAGAMENTO 
19.1. Serão utilizados no sistema, para o pagamento da utilização das vagas de 
estacionamento ou das taxas de cancelamento das notificações de infração: 
19.1.1. Cédula ou moeda metálica em circulação no país; 
19.1.2. Cartão de débito, crédito ou boleto bancário; 
19.2. A Concessionária será responsável pela produção, distribuição e comercialização dos 
meios de pagamento eletrônicos a serem utilizados no sistema e deverá introduzi-los no 
mercado em quantidade suficiente para o atendimento da demanda existente, através de 
pontos de venda estrategicamente posicionados junto ao comércio, de forma a atender 
plenamente aos usuários das vagas de estacionamento, dentro dos limites de sua área de 
concessão contratada. 
19.3. A responsabilidade descrita no item anterior se estende também para os novos meios de 
pagamento, que venham a ser futuramente admitidos no sistema. 
19.4. A Concessionária é responsável pela integridade e guarda dos meios de pagamento que 
deverão ser estocados, sob sua responsabilidade, em local com condições de armazenamento 
e de segurança, compatíveis com o produto em questão. 
 
20. DO CONTROLE DE MATERIAIS 
20.1. Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas implantações do sistema de 
estacionamento rotativo deverão ser novos e estarão sujeitos à inspeção pela Concedente, 
conforme descrito nas Especificações e Funcionalidades, Anexo 01. 



20.2. Os materiais a serem utilizados nas obras e instalações deverão ser armazenados de 
maneira adequada, para que sejam preservadas as suas propriedades e qualidades. 
20.3. Os materiais e equipamentos que o representante do Concedente julgar inaceitáveis, em 
relação ao requerido, deverão ser substituídos, independentemente se estes estejam ou não 
instalados. 
20.4. Os materiais e/ou equipamentos que não forem aceitos pelo Concedente não poderão ser 
reutilizados no Contrato. 
 
21. DO RECEBIMENTO 
21.1. O objeto do Contrato deverá ser recebido após inspeção de recebimento a ser realizada 
em todos os equipamentos, que deverá ser formalizada através de recebimento a ser 
elaborado e firmado pelos inspetores do Concedente e contra assinado pelo representante 
credenciado da Concessionária. 
 
22. DAS PENALIDADES 
22.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato nos prazos ajustados o Município poderá, 
garantida prévia defesa, além da rescisão do contrato, aplicar à contratada as sanções 
previstas no art. 87 da Lei 8.666/93. 
22.2. As multas aplicadas na execução deste contrato serão descontadas da garantia ou dos 
pagamentos, a critério exclusivo do Município e, quando for o caso, cobradas judicialmente. 
22.3. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo município, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas no art. 87, da Lei 8.666/93. 
22.4. A Concessionária sem justificativa aceita pelo Concedente estará sujeita, ainda, às 
multas abaixo previstas, cujo cálculo tomará por base o valor contratual reajustado pelo último 
índice conhecido à data da aplicação da sanção: 
22.4.1. Multa por dia de atraso, pelo não-cumprimento de qualquer atividade constante do 
Cronograma de Barras, bem como atraso na execução de 0,1% (um décimo por cento) 
referente ao valor da parcela do mês anterior do Contrato, reajustados na mesma base 
praticada para os reajustes de tarifa. 
22.4.2. Multa diária pelo descumprimento de cláusula contratual no 0,1% (um décimo por 
cento) referente ao valor da parcela do mês anterior do Contrato, reajustados na mesma base 
praticada para os reajustes de tarifa. 
22.4.3. Multa pela inexecução parcial do Contrato: 10% (dez por cento) da parcela não 
executada. 
22.4.4. Multa pela inexecução total do Contrato: 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 
22.4.5. As Multas previstas neste item, não terão caráter compensatório, mas meramente 
moratório e o pagamento delas não exime a Concessionária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato vier a acarretar. 
22.4.6. Multa de 10% (dez por cento) do valor da parcela referente ao mês em que a prestação 
não for apresentada conforme determinação da fiscalização ou quando apresentar defeitos que 
impossibilitem a sua aceitação. 
22.5. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
 
23. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
Considerar-se-á extinto o Contrato nas seguintes hipóteses, sempre garantido à 
Concessionária o amplo direito de defesa: 
23.1. Término do prazo de concessão, desde que não-prorrogado por ocorrência de hipótese 
legal. 
23.2. Rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666/93, 
ou por inadimplemento das obrigações financeiras por parte da Concessionária, nos termos 
que dispõe este Edital e respectivo Contrato. 
23.3. Na hipótese de rescisão amigável ou judicial, nos termos dos incisos II e III do artigo 79 
da Lei 8.666/93. 
23.4. Na hipótese de anulação do presente procedimento licitatório e seu respectivo Contrato. 
24.5. Na hipótese de encampação ou resgate, por motivo de interesse público, devidamente 
motivado. 
25.6. O Contrato poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito, sem necessidade de aviso ou 
interpelação judicial ou extra judicial, assegurada a ampla defesa, nos casos de: 



25.6.1. Transferência ou subcontratação de seu objeto, no todo ou em parte, sem 
consentimento por escrito da Concedente. 
25.6.2. Persistência por mais de 180 (cento e oitenta) dias de infrações, após aplicação das 
multas previstas na cláusula anterior. 
25.6.3. Manifesta impossibilidade, por parte da Concessionária, de cumprir as obrigações 
oriundas deste Edital e respectivo Contrato. 
25.7. Além das hipóteses previstas nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, a concessão será 
revogada mediante decreto do Executivo, precedido de processo administrativo, realizado por 
Comissão de que participe um representante da Concessionária, quando: 
25.7.1. A prestação dos serviços for inadequada, isto é, quando não atender os parâmetros 
mínimos qualitativos e quantitativos previstos na proposta comercial. 
25.7.2. Perder a Concessionária as condições econômicas, técnicas ou operacionais para 
adequada prestação dos serviços. 
25.7.3. A Concessionária descumprir, reiteradamente, cláusulas contratuais ou dispositivos 
legais, concernentes à concessão. 
25.8. Extinta a concessão, retornarão ao Poder Concedente todos os direitos e privilégios 
delegados, com reversão ao Município de TORRES/RS dos bens móveis e imóveis vinculados 
à concessão. 
25.9. A rescisão do Contrato, por culpa comprovada da Concessionária acarretará: 
25.9.1. Responsabilidade por prejuízos, perdas e danos e lucros cessantes causados à 
Prefeitura. 
25.9.2. Aplicação de multas nos termos do que dispuser o Contrato. 
25.10. Havendo o descumprimento das normas da concessão pelo Concedente, a concessão 
poderá ser rescindida judicialmente, por iniciativa da Concessionária, caso em que os serviços 
não poderão ser interrompidos ou paralisados pela Concessionária, até o trânsito em julgado 
da demanda judicial. 
 
26. DA INTERVENÇÃO 
26.1. Caberá a intervenção pelo Poder Concedente em caráter excepcional, nos casos 
previstos neste Edital, com o fim exclusivo de assegurar a regularidade e a adequação na 
execução do serviço, o fiel cumprimento do Contrato e das normas legais e regulamentares 
pertinentes. 
26.2. A intervenção será feita por despacho motivado da Administração, notificando-se 
extrajudicialmente a Concessionária. Da notificação constará, obrigatoriamente, a designação 
do interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e limites da medida. 
26.3. O período de intervenção não será superior a 90 (noventa) dias, findo o qual o interventor 
proporá ao Poder Concedente ou a extinção da concessão ou a devolução do Contrato à 
Concessionária. 
26.4. Cessada a intervenção e não ocorrendo a extinção da concessão, a administração será 
devolvida a Concessionária, haverá imediata prestação de contas pelo interventor, que 
responderá pelos atos praticados durante sua gestão. 
26.5. A intervenção será adotada como medida preliminar à rescisão unilateral do Contrato, 
nos termos deste Edital. 
26.6. Durante o processo de intervenção e antes de ser decretada a extinção da concessão, 
será assegurado à Concessionária o direito à ampla defesa. 
26.7. O Concedente, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de 
paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando, oficialmente, a 
concessionária de tal decisão. 
 
27. BENS REVERSÍVEIS 
27.1. A reversão ocorrerá ao final do termo contratual, definindo-se como reversíveis os 
equipamentos, obras e instalações utilizados na exploração dos estacionamentos, que deverão 
ser imediatamente postos à disposição do Poder Concedente, sem qualquer pagamento à 
Concessionária e em perfeito estado de conservação e manutenção. 
 
28. ENCAMPAÇÃO 
28.1 A encampação se dará quando, durante o prazo de concessão, por motivo de interesse 
público, mediante lei autorizativa específica e após os prévio pagamento da indenização, com 
base na expectativa de receita prevista pelo tempo de Contrato remanescente, e na forma do 
dispositivo no artigo 36 da Lei 8.987/95, o Poder Concedente assim determinar. 



 
29. CADUCIDADE DA CONCESSÃO 
29.1. A inexecução total do Contrato acarretará, a critério do Poder Concedente, a declaração 
da caducidade da concessão, ou aplicação das sanções contratuais. 
29.2. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedente, quando: 
29.2.1. A Concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos 
prazos. 
29.2.2. A Concessionária não atender a intimação do Poder Concedente dentro do prazo de 30 
(trinta) dias da data da intimação, no sentido de regularizar a prestação dos serviços. 
29.2.3. A Concessionária for condenada, em sentença transitada em julgado, por sonegação 
de tributos, inclusive contribuições sociais. 
29.3. A declaração de caducidade de concessão deverá ser precedida na verificação da 
inadimplência da Concessionária em processo administrativo, assegurado o direito da ampla 
defesa. 
29.4. Não será instaurado o processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à 
Concessionária os descumprimentos contratuais havidos, dando-lhe um prazo para corrigir as 
falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. 
29.5. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 
declarada por decreto do Poder Concedente, independentemente de indenização prévia, 
calculada no decurso de prazo. 
29.6. A indenização acima tratada será devida na forma do prescrito no artigo 36 da Lei 
8.987/95 e do Contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela 
Concessionária. 
29.7. Declarada a caducidade, não resultará, para o Poder Concedente, qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros 
ou com empregados na Concessionária. 
29.8. A transferência da concessão ou controle societário da Concessionária, sem prévia 
anuência do Poder Concedente, acarretará a caducidade da concessão. 
 
30. DA PUBLICIDADE 
30.1. A publicidade de caráter comercial poderá, mediante anuência expressa do Concedente, 
ser veiculada a partir de Contrato a ser firmado entre a empresa interessada nesse veículo e a 
Concessionária. 
30.2. Em havendo demanda, e a critério do Concedente, poderá ser explorada publicidade 
comercial em determinados pontos, relativamente a qual, abatidos os custos de veiculação e a 
taxa de administração de 10% para concessionária, os recursos auferidos constituirão receita 
do Concedente. 
30.3. Em qualquer forma de publicidade, é expressamente vedado a veiculação de propaganda 
político partidária, religiosa, de bebidas alcóolicas, cigarros e qualquer outro produto que não 
esteja em conformidade com a legalidade, a moral e os bons costumes da sociedade. 
 
31. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
31.1. Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada em língua portuguesa. No 
entanto, será aceita em outros idiomas, nos seguintes casos: 
a) Listagens de programas de computadores em inglês; 
b) Legendas de desenhos mecânicos, que poderão ser mantidos no idioma original, 
c) acompanhadas de traduções em português; 
d) Documentação do software em inglês; 
e) Catálogos dos equipamentos. 
31.2. O Poder Concedente poderá revogar ou adiar esta licitação por razões de interesse 
público, decorrentes de fatos supervenientes à sua abertura, devidamente comprovados, 
pertinentes e suficientes para justificar tal conduta, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado. Em ambos os 
casos, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
31.3. O Poder Concedente se reserva o direito de executar, direta ou indiretamente, no mesmo 
local, serviços de interesse do Município de TORRES/RS, distintos dos abrangidos na presente 
Licitação. 
31.4. Eventuais esclarecimentos adicionais sobre o presente Edital poderão ser obtidos 
dirigindo-se questionamento fundamentado e POR ESCRITO à Comissão de Licitação, em até 
05 (cinco) dias que antecederem a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes. 



31.5. Os prazos serão contados excluindo-se o dia do seu início (dia da publicação ou da 
ciência por outro meio) e incluindo-se o dia do seu vencimento. Não serão considerados para 
tais efeitos, os sábados, domingos e feriados e outros dias, nos quais, não houver expediente. 
31.6. A Concedente poderá também, a qualquer tempo, desclassificar a Proponente, na 
hipótese de tomar conhecimento de qualquer fato, evento ou circunstância que o desabone ou 
comprometa, técnica ou financeiramente, ou que venha a reduzir sua capacidade da execução 
do serviço, sem que disso resulte direito a indenização de qualquer espécie. 
31.7. Constitui motivo justo para inabilitação e desclassificação da proponente, ou rescisão do 
Contrato, a falsidade de qualquer documento, dado ou declaração fornecidos ou prestados pela 
Proponente, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível e representação ao Ministério 
Público com fins penais. 
31.8. A participação nesta licitação, em qualquer de suas fases, implica a plena aceitação de 
todas as suas cláusulas e condições. 
 
 

     TORRES/RS, 07 de novembro de 2014. 
 

 
 

Maria de Fátima S. Cechin 
Secretária Municipal de Fazenda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 01 

 
PROJETO BÁSICO DO SISTEMA: 
 
 
INTRODUÇÃO 

O aumento do número de veículos automotores nos últimos anos trouxe consequências 

negativas em termos de urbanismo, surgindo o estacionamento rotativo como uma tentativa de 

redução de tal impacto. O sistema de estacionamento rotativo regulamentado de veículos tem 

por finalidade primordial a rotatividade das vagas, gestão e fiscalização. São as principais 

características para um Sistema Eletrônico de Gestão de Estacionamento Rotativo Público: 

• A facilidade na aquisição e uso do crédito de estacionamento, tanto na localização dos 

equipamentos e/ou seus pontos de vendas, quanto na sua utilização, com transações 

simplificadas e diversas formas de utilização; 

• Permitir ao usuário opção quanto a vaga e tempo que pretende estacionar, dentro dos 

limites estabelecidos; 

• Garantir transparência da transação, fornecendo comprovante escrito do tempo de 

estacionamento que pagou, com data, dia, hora, terminal emissor, numeração do e-

tíquete NSU - numeração única serial; 

• Garantir ao Poder Público, perfeito controle sobre a arrecadação, com prestação de 

contas; 

• Proporcionar flexibilidade nas programações dos equipamentos para melhor 

planejamento da operação dos serviços, trazendo eficácia para o estacionamento e 

tráfego na área objeto desta concessão. 

VIGÊNCIA 

O prazo de vigência da concessão será de 05 (cinco) anos podendo ser prorrogado, a critério 

do Poder Concedente, por igual período, mediante autorização legislativa. 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

A área de abrangência do estacionamento rotativo refere-se às vias e logradouros públicos do 

Município de TORRES/RS constantes na Lei 4.703/2014, e conforme detalhada abaixo, 

mediante Estudo de Viabilidade elaborado pela Administração, podendo ser aumentada ou 

diminuída conforme a conveniência e necessidade do Poder Concedente: 

Rua Bento Gonçalves e Rua 

Desembargador Vieira Pires - da Rua 

Coronel Pacheco até a Rua José Antonio 

Picoral 

236 vagas veículos automotores  

 08 vagas motocicletas 

Rua Coronel Pacheco - da Rua Bento 

Gonçalves até a Rua Élcio Lima 

79 vagas veículos automotores  

04 vagas motocicletas  

Rua Borges de Medeiros - da Avenida 

Barão do Rio Branco até a Rua José 

Antonio Picoral 

210 vagas veículos automotores  

04 vagas motocicletas  

Rua Pedro Cincinato Borges - da Rua 

José Luiz de Freitas até a Avenida Barão 

65 vagas veículos automotores  



do Rio Branco  04 vagas motocicletas  

Rua José Luiz de Freitas - da Rua Pedro 

Cincinato Borges até a Rua Coronel Pacheco 

47 vagas veículos automotores  

 08 vagas motocicletas  

Avenida Barão do Rio Branco - da Rua 

Pará até a Rua José Antonio Picoral 

420 vagas veículos automotores  

 08 vagas motocicletas  

Rua Quinze de Novembro - da Praça XV 

até a Rua José Antonio Picoral 

52 vagas veículos automotores  

 08 vagas motocicletas  

Rua José Antonio Picoral - da Rua Joaquim 

Porto até a Rua Desembargador Vieira Pires 

144 vagas veículos automotores  

 10 vagas motocicletas  

Rua Júlio de Castilhos - da Rua Joaquim 

Porto até a Rua Desembargador Vieira Pires 

 85 vagas veículos automotores  

 08 vagas motocicletas  

Avenida Silva Jardim - da Avenida José 

Maia Filho até a Rua Almirante Barroso 

47 vagas veículos automotores  

 08 vagas motocicletas  

Avenida Benjamin Constant - da Avenida 

José Maia Filho até a Rua Almirante 

Barroso 

111 vagas veículos automotores  

 10 vagas motocicletas  

Avenida José Bonifácio - da Rua Élcio 

Lima até a Avenida do Riacho 

263 vagas veículos automotores  

 06 vagas motocicletas  

Avenida General Osório - da Rua José Luis 

de Freitas até a Rua Alexandrino de Alencar 

180 vagas veículos automotores  

 08 vagas motocicletas 

Avenida Itapeva - da Rua Borges de 

Medeiros até a Rua Almirante Barroso 

105 vagas veículos automotores  

 06 vagas motocicletas  

Rua Flores da Cunha - da Rua 

Alexandrino de Alencar até a Rua 

Leonardo Truda 

21 vagas veículos automotores  

 Não haverá vagas motocicletas  

Rua Leonardo Truda - da Rua Flores da 

Cunha até a Rua Cana Verde 

39 vagas veículos automotores  

 10 vagas motocicletas  

Rua Cana Verde - da Rua Leonardo 

Truda até a Rua Alexandrino de Alencar 

21 vagas veículos automotores  

 04 vagas motocicletas  

Rua Alexandrino de Alencar - da Rua 

Flores da Cunha até a Rua Cana Verde 

26 vagas veículos automotores  

Não haverá vagas motocicletas 

Avenida José Bonifácio - da Avenida do 

Riacho até a Rua  Joaquim Porto 

142 vagas veículos automotores  

 Não haverá vagas motocicletas  

TOTAL DAS VAGAS 2407 

 



• OPERAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO – RESPONSABILIDADES DA 

CONCESSIONÁRIA 

A operação deverá ser feita pela Concessionária, sob supervisão e orientação da 

Concedente tendo como responsabilidades: 

• Elaboração dos projetos necessários para implantação e/ou manutenção das áreas do 

estacionamento; 

• Implantação do Sistema Rotativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

• Execução e operacionalização da campanha educativa para divulgação do sistema e 

esclarecimento da utilização do estacionamento ao usuário; 

• Prestar manutenção preventiva e corretiva do sistema eletrônico, bem como da 

sinalização horizontal e vertical; 

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

regularidade de utilização das vagas; 

• Em caso de ocupação irregular das vagas de estacionamento do Sistemta Rotativo, o 

monitor da Concessionária deverá emitir o “Aviso de irregularidade”; 

• Manter no mínimo 01 (um) monitor para cada 80 (oitenta) vagas do estacionamento 

rotativo equipado com dispositivo móvel, impressora e link de dados conforme 

características descritas neste Anexo; 

• Manter no mínimo 02 (dois) supervisores  de modo a fiscalizar e dar suporte a equipe de 

monitores, equipados com dispositivo móvel, impressoras e link de dados conforme 

características deste Anexo; 

• Manter uma sede da empresa na área central de TORRES/RS, num raio de até 3 km do 

atual Paço Municipal, para atendimento ao público, bem como operacionalizar todas as 

atividades da empresa; 

• Manter equipe necessária para a operação do estacionamento rotativo, incluindo equipe 

administrativa, coordenadores, técnicos e todos os demais cargos para o perfeito 

funcionamento do sistema; 

• Manter posto de venda com sistema eletrônico, impressora e link de dados, e 

comunicação visual, conforme características descritas neste Anexo 05m lojas ou pontos 

fixos a cada 100 (cem) metros. 

• Manter na sede local da empresa um centro de controle para monitoramento, operação e 

gerenciamento da solução do sistema eletrônico, com computadores devidamente 

equipados 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, podendo ser estendido às instalações do poder 

concedente; 

• Manter junto ao Município informações para controle do sistema; 

• Manutenção de sítio eletrônico contendo todas as informações e funções pertinentes à 

operação; 

• Manutenção de telefone de central de atendimento durante o período que compreende a 

utilização diária do sistema de estacionamento rotativo; 

• Prestação de informações de faturamento, ocupação de vagas e dados estatísticos para 

a Prefeitura; 

• Fornecimento dos equipamentos eletrônicos para controle e gestão de estacionamento e 



de todos os demais necessários à sua operação, tanto para os funcionários da 

Contratada como também para os Postos de Vendas, conforme descritos no Anexo 01 - 

Termo de Referência; 

• Fornecimento do projeto executivo de sinalização do sistema de estacionamento, a 

saber: demarcação de vagas, sinalização horizontal e vertical; 

• Execução da sinalização horizontal e vertical; 

• Manter os monitores e supervisores uniformizados com camiseta, calça e/ou bermuda e 

boné, bem como identificados com crachá. O modelo de uniforme e identificação deverá 

ser aprovado pela Prefeitura; 

• Fornecer todos os equipamentos de EPI para os funcionários visando a segurança dos 

mesmos conforme determina a lei; 

• A empresa deverá obrigatoriamente fornecer diariamente à Coordenadoria de Trânsito 

de TORRES/RS a relação dos veículos que receberam o aviso de irregularidade e não 

efetuaram o pagamento da Tarifa Pós-uso dentro do prazo pré-estabelecido. Esta 

relação deverá conter os dados presentes no Aviso de Irregularidade. Esta relação 

poderá ser impressa ou de forma digital; 

• Item facultativo, a empresa disponibilizará a Coordenadoria de Trânsito acesso online ao 

sistema através de aplicação Web, com perfil específico pra a função, para obtenção das 

informações relativas às Tarifas Pós-uso que não foram pagas após o período de 07 

(sete) dias úteis do recebimento do Aviso de Irregularidade. Deverão estar disponíveis 

todos os dados presentes no Aviso de Irregularidade, incluindo fotografia(s) digitai(s) do 

veículo. 

Será permitido o estacionamento de qualquer tipo de veículo, desde que exista vaga 

disponível com dimensões que os comportem. 

• GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS UTILIZADOS: 

• Estacionamento Rotativo Remunerado: 

Sistema de estacionamento em logradouros públicos, pré-definidos por lei ou decreto 

do Executivo por ocupação máxima de dois períodos na mesma vaga. 

• Sistema de Gestão Central 

Sistema central onde ficam registradas todas as informações geradas pelo sistema, 

dispositivos e indivíduos ligados ao mesmo, disponíveis de forma online tanto para a 

operação dos seus próprios recursos (comunicação entre equipamentos e 

subsistemas) quanto para acompanhamento e auditoria do funcionamento e 

financeira do sistema; 

• Ativação de Vaga: 

É o ato de ´estacionar´ virtualmente o veículo, ou seja, utilizar o direito de estacionar 

em alguma vaga do estacionamento rotativo público. 

• Permanência Máxima Diária: 

Período máximo dentro de um mesmo dia de permanência do veículo ocupando a 

mesma vaga de estacionamento em logradouro público que não poderá exceder o 

volume máximo de tempo definido pelo Poder Concedente. 

• Conta pré-paga: 



Sistema de ´conta corrente´ onde são mantidos créditos para estacionamento 

adquiridos pelo usuário. Quando o usuário optar por utilizar o sistema de créditos 

eletrônicos pré-pagos de estacionamento o sistema deverá fornecer uma forma de 

controle destes créditos e ainda deverá estar vinculado obrigatoriamente a um 

cadastro do usuário contendo no mínimo CPF e telefone. Nesta conta fica registrado 

todo histórico de operações de crédito e débito de utilizações do usuário. 

• E-tíquete: 

O e-tíquete é um registro eletrônico com numeração única para cada ato de 

estacionamento. 

• Créditos Eletrônicos de Estacionamento: 

Crédito adquirido pelo usuário para pagamento e utilização do estacionamento 

rotativo remunerado através da emissão do e-tíquete, obtido mediante sistema 

eletrônico de obtenção de créditos podendo ser feito pelo sitio da Concessionária, 

através de postos de vendas ou monitor, de acordo com os recursos oferecidos pela 

Concessionária. 

• Usuário: 

Condutor do veículo automotor que utiliza o sistema de estacionamento rotativo 

público pago. 

• Monitor: 

Pessoa credenciada pela concessionária para exercer as atividades de 

monitoramento e pré-fiscalização, realizando a relação ´placa do veículo e número da 

vaga´ quando necessário, realizando a notificação ou “aviso de irregularidade” prévio 

ao infrator em caso de irregularidade, ou seja, impressão do “Aviso de irregularidade”. 

Também é responsável pela orientação aos usuários condutores de veículos que 

utilizarão estacionamento rotativo pago e realizar a venda de créditos do serviços ao 

usuário. Pode ainda, comercializar créditos eletrônicos de estacionamento; 

• Débito Automático: 

Forma automática de estacionamento, sem intervenção do usuário. Quando o monitor 

da concessionário fiscalizar um determinado veículo estacionado, o débito é efetuado 

na conta pré-paga do usuário, desde que o mesmo possua saldo suficiente para a 

operação e tenha autorizado em seu cadastro esta ação. 

• Aviso de Irregularidade 

O veículo que estiver estacionado em uma vaga sem ter adquirido o direito de 

estacionar, ou ter ultrapassado o tempo adquirido do direito de estacionar, ou tenha 

ultrapassado o tempo máximo permitido conforme sinalização, poderá receber um 

“Aviso de irregularidade”, especificando o enquadramento da irregularidade. Este 

aviso é exclusivo para as áreas denominadas como “Área Rotativa” que abrangem 

todo e qualquer tipo de área definida para este fim. O veículo que estiver em situação 

irregular estará sujeito a receber o aviso de irregularidade. 

A emissão do Aviso de irregularidade deverá ser feita por equipamento eletrônico, 

emitido pelo funcionário da Concessionária, que além de fazer registro de todas as 

irregularidades deverá também registrar fotografia do veículo (incluindo a placa do 

veículo, de forma que seja possível identifica-lo). O Aviso de Irregularidade deverá 

ser colocado no para-brisa do veículo. 



• Tarifa Pós-uso 

O usuário que receber o Aviso de Irregularidade deverá efetuar o pagamento da 

Tarifa Pós-uso. A Tarifa Pós-uso tem o objetivo educativo de forma que o usuário se 

conscientize da importância do estacionamento rotativo do Município de 

TORRES/RS, tanto do pagamento das tarifas como do respeito ao período máximo 

permitido por vaga, visando a rotatividade e possibilitando a outras pessoas o direito 

de estacionar. 

• Equipamento PDV 

Será o equipamento utilizado pelos Postos de Venda para comercialização e emissão 

dos e-tickets avulsos, dos cartões eletrônicos pré-pagos e recarga de cartões 

eletrônicos. Deverá trabalhar de forma on-line de forma que todas as transações 

efetivadas através dele sejam autenticadas na base de dados permitindo um controle 

em tempo real da operação. Estes deverão estar instalados em postos de vendas 

previamente credenciados. 

• Dispositivos Móveis 

Equipamentos eletrônicos para emissão de e-tiquetes, aquisição de créditos pela 

web, fiscalização e controle, que deverão ser utilizados pelos monitores da 

Concessionária. Deverá trabalhar de forma on-line de forma que que todas as 

transações efetivadas através deles sejam autenticadas na base de dados permitindo 

um controle em tempo real da operação. 

• ESPECIFICAÇÕES E FUNCIONALIDADES   

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

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

Remunerado em Logradouros Públicos, integrando os processos de estacionamento e 

fiscalização, oferecendo aos seus usuários variadas formas de aquisição e pagamento do 

direito do uso de vaga no estacionamento rotativo, proporcionando, assim, facilidade e 

agilidade na utilização e um melhor gerenciamento operacional das atividades de 

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

A plataforma deverá compreender um conjunto de processos informatizados que tenham 

como objetivo administrar e gerir o Sistema de Estacionamento Público Regulamentado 

através da análise das informações coletadas em tempo real. Deverá ser de fácil operação, 

tanto para o usuário quanto para os fiscais em campo, atualizando todos os dados 

recebidos de usuários e pelos fiscais, gerando informações e status das situações do 

estacionamento, bem como apresentar recursos para permitir que o Poder Concedente 

acompanhe as ações realizadas e valor arrecadado. 

De forma a oferecer aos usuários, uma solução ágil, eficiente e segura, com facilidade para 

aquisição e utilização do direito de estacionar, que atenda os diversos perfis das pessoas, 

foram definidos critérios mínimos aceitáveis para a mesma. Assim, serão desclassificadas 

as soluções que não atenderem integralmente os requisitos. 

• Dispositivos Móveis 

O Dispositivo Móvel deverá permitir ao Monitor a comercialização de créditos de 

estacionamento, gestão e fiscalização das áreas, além da emissão de Aviso de 

Irregularidade, resultando em maior rapidez e eficiência no atendimento do público. 

Sua marca e modelo serão definidos pela Concessionária a sua livre escolha. 



Todas as ações deverão ser online e em tempo real, de forma que a Concedente 

tenha acesso a 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. 

•  O equipamento deverá apresentar ou superar as características abaixo 

apresentadas: 

• Possuir gps para registro do posicionamento do equipamento de forma contínua; 

• Câmera fotográfica com resolução mínima de 5MP para registro das imagens dos 

veículos irregulares; 

• Tela de 4.5” ou maior, touch screen, para facilitar a operação dos Monitores 

minimizando a ocorrência de erros; 

• Bluetooth e wifi para conexão com dispositivos externos; 

• Bateria com capacidade mínima de 1800mAh; 

• Segurança de acesso ao sistema através de informe de conjunto usuário/senha; 

• Capacidade de bloqueio de acesso ao sistema operacional por parte dos Monitores ou 

quaisquer usuários externos não autorizados; 

• Memória interna total de 8Gb mínima, para permitir o armazenamento de imagens. 

• A impressora (utilizada para impressão do Aviso de Irregularidade e outros 

comprovantes), poderá ser integrada ao dispositivo móvel ou ser equipamento separado, e 

deverá apresentar as seguintes características: 

• A impressora deve ser apropriada para uso em campo; 

• A impressão deverá ser térmica, não necessitando de cartuchos, fitas, nem nenhum 

outro item que precise ser substituído continuamente; 

• A largura do papel a ser utilizado deve ser de no mínimo de 57 mm; 

• A velocidade de impressão deve ser de no mínimo de 50 mm/segundo; 

• Caso seja equipamento independente a impressora deverá se comunicar com coletor 

eletrônico através de tecnologia Bluetooth, permitindo dessa forma, praticidade em seu 

uso pelos operadores. 

O sistema móvel operado pelos monitores da Concessionária deverá 

obrigatoriamente se comunicar com o Sistema de Gestão Central de forma online e 

em tempo real. Desta forma, será possível confirmar a regularidade ou não dos 

veículos, inclusive, aqueles adquiridos através dos Equipamentos Eletrônicos 

Multivagas e Postos de Vendas. 

• Do software e terminal eletrônico para Pontos de Venda 

A Concessionária deverá implantar e fornecer equipamentos para serem utilizados 

em Postos de Venda na rede do comércio e de serviço da cidade, de forma a facilitar 

a aquisição de créditos de estacionamento e com o objetivo extensivo 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. 

O equipamento emissor de e-tíquetes de estacionamento deverá ter capacidade de 

ser configurado para atender condições diferenciadas e específicas dos parâmetros 

da operação das funcionalidades e premissas previstas neste documento sem 

exceção, contando com um sistema de segurança para bloquear acesso de pessoas 

não autorizadas. 



O tipo, fabricante e modelo de equipamento poderá ser escolhido pela licitante, 

porém, o seu modelo operacional não deve interferir ou alterar em hipótese alguma 

as características funcionais do sistema e suas premissas definidas e exigidas neste 

termo. 

Os equipamentos terão as funções de registrar comercialização de créditos 

eletrônicos de estacionamento (e-ticket individual, cartões eletrônicos, recarga de 

cartão eletrônico (se proposto pela concessionária), consultas de saldos nas contas 

dos usuários entre outras funções. 

O equipamento deverá trabalhar on-line de forma que todas as transações efetivadas 

através dele sejam autenticadas no Sistema de Gestão Central permitindo um 

controle em tempo real da operação. 

• Do Sistema de Gestão 

Os recursos disponíveis pelo sistema devem permitir a transparência e a eficiência no 

controle e gerenciamento dos serviços, devendo atender os seguintes itens básicos 

mínimos: 

• Permitir a administração dos serviços de forma a produzir relatórios gerenciais e 

estatísticos a partir do processamento de dados produzidos nos equipamentos 

utilizados para o monitoramento e demais dados técnicos do projeto; 

• Permitir a administração 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; 

• O sistema deverá prever um cadastro das áreas a serem exploradas pelo sistema 

rotativo com informações de sua modalidade/tipo, quantidade de vagas e 

identificação numérica das vagas; 

• O sistema deverá registrar de forma on-line o status de ocupação de suas vagas, 

permitindo a visualização de gráficos e relatórios, independentemente da forma 

como tenha sido registrado o uso da vaga; 

• O sistema 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” através da internet, 

com o objetivo de acesso às informações de forma segura, seja por parte da 

Concessionária, pela Administração ou dos Usuários Finais; 

• Os equipamentos deverão ser resistentes, leves e de dimensões reduzidas, para 

que sejam fáceis de transportar (no caso do monitores) e para que não atrapalhe 

o dia-a-dia dos comerciantes nos Postos de Venda, ocupando pouco espaço em 

um balcão de venda e integrando-se facilmente ao ambiente já existente; 

• Deverá gerar informações de forma on-line referentes à: 

• Relação de veículos irregulares, para os quais poderão ser geradas as infrações e/ou 

avisos de irregularidades; 

• Visualização de ocupações das vagas inclusive o status das vagas; 

• Estatísticas referentes à utilização das vagas de estacionamento através de 

indicadores como de taxa de ocupação, taxa de respeito, aviso de irregularidades e Tarifa 

Pós-uso; 

• Valores de arrecadação referentes a todas as transações de autenticações dos e-



tíquetes. 

• Comprovantes de Aquisição do e-tíquete (período de estacionamento) avulsos ou pré-pagos 

O comprovante de aquisição de tempo de estacionamento deverá ter, no mínimo, as 

seguintes informações: 

• O intervalo de horário limite de validade; 

• Horário de acesso/início da transação; 

• Área de operação; 

• Número do Equipamento Eletrônico emissor; 

• NSU (número único de qualquer tipo de transação); 

• Valor pago pelo período ou tarifa de pós-uso quando houver; 

• Tipo de transação; 

• Demais dados característicos da transação realizada complementares pertinentes 

à operação. 

• Sistema Informatizado para acesso via web para usuário final 

Sistema web acessível através de sitio eletrônico disponibilizado pela 

Concessionária, que permitirá ao usuário criar uma conta pessoal e adicionar créditos 

que poderão ser utilizados de formas diversas, permitindo os cadastros de diferentes 

veículos com suas respectivas placas e telefones celulares com direito à acesso da 

mesma. 

O Sistema deverá permitir gerar um extrato detalhado do uso dos créditos utilizados 

da sua conta para o estacionamento com detalhamento da placa do veículo, dia hora 

e local do estacionamento. 

• Aplicativo para Smartphone do Usuário 

Recurso facultativo, o aplicativo deverá ser instalado no smartphone do usuário, e 

deverá apresentar no mínimo os seguintes recursos: 

• Consulta de saldo na conta web; 

• Ativação de Vaga; 

• Consulta de tempo restante para utilização da vaga; 

• Desativação de vaga (informar ao sistema que o veículo deixou a vaga). 

• Controle de Emissão de E-tíquetes 

O controle de emissão de E-tíquetes tem por objetivo garantir ao poder Concedente o 

controle do volume de E-tíquetes que serão utilizados pela Concessionária, de forma 

reduzir riscos de fraudes por qualquer das partes envolvidas no processo, bem como 

facilitar auditorias. 

Caso seja disponibilizado pela Concessionária deverá atender os seguintes critérios: 

• Permitir que somente o poder concedente através do órgão de controle de 

trânsito do município, ou outra que de vontade do poder concedente, possa gerar 

o lote com a numeração de controle referente ao lote de e-tíquetes eletrônicos; 

• Os lotes de e-tíquetes poderão ser numerados com séries únicas e sequenciais, 

ou com séries únicas e numeração de forma aleatória, mas quando na venda e 

autorização da emissão dos e-tíquetes esses deverão ser utilizados sempre de 

forma aleatória e não sequencial; 



• O concessionário não poderá ter acesso ao controle desta numeração; 

• 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; 

• A cada novo e-tíquete emitido, os componentes da solução deverão obter, de 

forma online e em tempo real, um novo e único número desta relação, 

• A concessionaria deverá solicitar ao poder concedente a emissão de novos lotes 

de e-tíquete, sendo necessário a cada pedido, entregar documento formal de 

solicitação; 

• O sistema deve garantir que a geração da numeração de quaisquer e-tíquetes 

“tíquete eletrônico” sempre se dará em uma única numeração de serie, 

aprovados previamente pelo órgão de controle de trânsito do município. 

• UTILIZAÇÃO DO SISTEMA POR PARTE DO USUÁRIO 

Visando agilidade e conforto ao usuário, a empresa licitante deverá ofertar o máximo de 

oportunidades ao usuário quanto a forma de aquisição, recarga e restituição de crédito. 

Desta forma, serão desclassificadas as soluções que não atenderem integralmente os 

requisitos apresentados neste item – Utilização do Sistema por parte do Usuário, exceto 

para aqueles que forem explicitamente especificados como facultativos. 

• Não será permitido solução na qual seja necessário colocar o tíquete no painel do 

veículo, sendo que não poderá existir obrigação do usuário retornar ao veículo até o 

final da validade do crédito adquirido. 

• O usuário que possuir a conta web, com e-mail cadastrado e autorizado, receberá por 

email mensagens informando no mínimo as seguintes situações: 

• Quando o tempo limite de permanência na vaga estiver se esgotando, o sistema 

enviará um e-mail ao usuário informando que o horário irá expirar em X minutos e informar 

que um novo período será descontado de sua conta web caso ainda possua crédito e o 

débito automático esteja autorizado em seu cadastro. Caso o período de permanência 

máximo permitido para o local esteja se esgotando, o email informará que o veículo deverá 

ser retirado da vaga sob pena de receber Aviso de Irregularidade; 

• Quando o crédito disponível em conta for reduzido para menos que duas 2 (duas) 

tarifas base, o sistema enviará um e-mail informando que o usuário tem apenas um período 

disponível e irá sugerir nova recarga. Esta mensagem deverá ser enviada apenas uma vez 

para cada ocorrência; 

• Quando houver recarga na conta web, o sistema enviará email informando o valor 

carregado e o saldo atualizado. 

 

• Permitir que o usuário adquira créditos das seguintes formas: 

• Com o monitor através de emissão de e-tíquete avulso; 

• Com o monitor através de criação de conta web e aquisição de crédito inicial para a 

mesma; 

• No Posto de Venda através da aquisição de e-tíquete avulso; 

• No sítio eletrônico da Concessionária, pelo próprio usuário, creditando valor na sua 

conta web. 



• Permitir a ativação da vaga (emissão de e-tickets) das seguintes formas: 

• Com o monitor através de emissão de e-tíquete avulso; 

• Com o monitor através de utilização de conta na web do usuário quando não 

autorizado o débito automático; 

• De forma automática pelo Monitor, desde que autorizado na conta web; 

• No Posto de Venda através da aquisição de e-tíquete avulso; 

• Através de aplicativo instalado em smartphone acessando a conta web do usuário. 

 

• Recarga de crédito 

• Se o usuário já possuir uma conta web, este poderá adquirir novos créditos acessando 

o sitio web da Concessionária; 

• Se o usuário já possuir uma conta web, este poderá adquirir novos créditos através do 

monitor. 

• Formas de pagamento 

Dentre as diversas opções de aquisição de créditos a Concessionária deverá 

disponibilizar as seguintes formas de pagamentos: 

• Dinheiro em espécie – moedas e cédulas de uso corrente brasileiras; 

• Cartão de crédito; Cartão de débito ou Boleto Bancário. 

• POSTOS DE VENDAS 

A Concessionária deverá ser a única responsável pelos contratos de comercialização com 

os Postos De Vendas - PDVs, devendo zelar pelo bom desempenho, atendimento e 

imagem dos locais de venda junto ao público usuário. 

Os PDVs 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. 

Os PDVs deverão ser estrategicamente distribuídos de forma a atender uma proporção de 

1(um) posto de venda para cada 100 (cem) metros, de modo a atender adequadamente a 

demanda dos usuários. 

A Concessionária deverá ser responsável por dimensionar um fluxo de produção e 

abastecimento de insumos, considerando o ciclo produção-aquisição-utilização dos 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. 

A Concessionária deverá divulgar os Postos de Venda com os nomes e localização, em seu 

sitio eletrônico de forma a facilitar aos usuários a aquisição dos tíquetes eletrônicos e 

créditos. 

• DA TARIFA E DA TARIFA PÓS-USO 

• Tarifas aplicadas para veículos em vagas de 05 (cinco) metros e vagas de motocicletas: 

• 11.2. Ficam estabelecidos os preços públicos do estacionamento rotativo nas 
vias públicas da cidade de Torres: 

• I - tempo de permanência de 30min (meia hora), valor de R$ 1,00 (um real); 
• II - tempo de permanência de 1h (uma hora), valor de R$ 1,50 (um real e 



cinquenta minutos); 
• III - tempo de permanência de 1h30min (uma hora e trinta minutos), R$ 2,00 

(dois reais); 
• IV - tempo de permanência de 2h (duas horas), R$ 3,00 (três reais).  
 

• A obrigação de pagamento às motocicletas e aos ciclomotores, quando 

estacionados em locais pré-determinados para estes veículos será de 20% 

(vinte por cento) do valor determinado para os veículos automotores. 

• Tarifa pós-uso das vagas rotativas será o equivalente a 30 horas de 

estacionamento. 

• HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

O Sistema de Estacionamento Rotativo funcionará: 

I - na alta temporada compreendida entre os dias 15 de dezembro a 15 de                    

março;  

a)segunda-feira à domingo, das 08h às 22h; 

 

II - na baixa temporada entre o dia 16 de março a 14 de dezembro: 

a) de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h; 

b) aos sábados das 9h às 13h. 

 

• PRAZO DE PERMANÊNCIA NAS VAGAS 

• A Unidade de Estacionamento deverá ser equivalente a um período de tempo de 60 

(sessenta) minutos; 

• O tempo máximo de permanência na mesma vaga será de 02 (duas) horas, e constará 

nas placas de sinalização de regulamentação, sendo obrigatória a retirada do veículo 

quando expirado este prazo, ficando o usuário sujeito às penalidades previstas no Código 

de Trânsito Brasileiro, inclusive a remoção do veículo. O tempo máximo de permanência 

poderá ser alterado de acordo com o Decreto Municipal que regulamenta o 

estacionamento rotativo. 

• SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E MANUTENÇÃO. 

A sinalização vertical e horizontal é fundamental para a operação do sistema de 

estacionamento rotativo nas vias públicas, visando a correta orientação e informação aos 

usuários, de modo a proporcionar uma perfeita utilização e, assim, alcançar o objetivo 

proposto, que é o democratização do uso do espaço público urbano. 

Caberá a concessionária a implantação da sinalização horizontal e vertical das áreas de 

acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. 

O projeto executivo da sinalização deverá ser entregue pela Concessionária à Concedente 

para aprovação em até 20 (vinte) dias após assinatura e publicação do contrato, sendo que 

a Prefeitura terá o prazo de até 05 (cinco) dias para sua análise e aprovação. 

A Concessionária será responsável pela implantação e manutenção da sinalização 

horizontal e vertical do, com a aplicação de pintura e instalação de placas de sinalização. 

• Sinalização Vertical 

• Placas de Regulamentação 



As placas deverão ser confeccionadas em chapa de alumínio e/ou material 

anticorrosivo, com espessura mínima de 1,5 mm, nas dimensões de projeto 

(mínima 0,50 m (largura) x 1,00 m (altura), com furação adequada à fixação, 

com os lados lixados, cantos arredondados, submetidas a decapagem e 

aplicação em ambas as faces de “Wash-Primer”, à base de cromato de zinco. 

Com face posterior pintada na cor preto fosco e a face principal com fundo 

pintado e/ou com aplicação de película. 

• Sustentação das Placas 

Poste simples confeccionado com as seguintes características: 

Tubular com diâmetro externo mínimo de 2” (duas polegadas); 

Espessura mínima de 2,77 mm; 

Altura mínima de 360 mm; 

Aço galvanizado, com tratamento anticorrosivo. 

• Sinalização Horizontal 

A sinalização horizontal relativa as vagas de estacionamento rotativo deverá ser 

executada com material específico sendo que a qualidade mínima aceitável será com 

aplicação de tinta à base de resina acrílica, com secagem rápida, formando película 

de espessura mínima de 0,5 mm, com alta resistência ao atrito, aderência e 

durabilidade mínima de 12 (doze) meses. 

• DAS INFRAÇÕES PREVISTAS NO CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

Os infratores da área rotativa ficarão sujeitos ainda às penalidades previstas no CTB – 

Código de Trânsito Brasileiro – lei federal nº 9.503/97 e suas alterações, inclusive, quando 

for o caso, à imobilização e remoção do veículo para o pátio competente. 

Será considerado como estacionamento em desacordo com a regulamentação, sujeitando-

se o usuário às penalidades previstas na legislação de trânsito em vigor, o veículo que: 

• Estacionar o veículo nas áreas regulamentadas, sem o respectivo pagamento; 

• Utilizar incorretamente uma vaga do sistema, contrariando as suas normas; 

• Ultrapassar o tempo máximo de estacionamento na mesma vaga, estabelecida 

através de placas de regulamentação; 

•  Estacionar o veículo em vaga destinada a outra categoria. 

• TIPOS DE VAGAS 

• Áreas de estacionamento rotativo: são partes das vias sinalizadas para o estacionamento 

regulamentado, pago, por um período determinado na placa de sinalização; 

• Áreas de estacionamento de curta duração: São partes das vias em frente a hospitais, prontos-

socorros, farmácias, correios e demais áreas a serem estabelecidas pelo órgão executivo de 

trânsito do município, sinalizadas para estacionamento gratuito, com uso obrigatório do “pisca 

alerta” ativado, em período de tempo máximo de 15 minutos, conforme previsto na legislação. 

• Áreas de estacionamento para veículo conduzido ou conduzindo pessoa deficiente física: são 

partes das vias sinalizadas para o estacionamento gratuito, de veículo conduzido ou conduzindo 

pessoa deficiente física, devendo o veículo estar devidamente identificado e com autorização 

conforme estabelece a resolução 304 de 18 de dezembro de 2.008 do CONTRAN - Conselho 

Nacional de Trânsito. 

• As vagas deverão ser posicionadas de forma a garantir o conforto e segurança das 



pessoas com deficiência, respeitado o limite mínimo de 2% (dois por cento) do total de vagas 

regulamentadas para estacionamento rotativo; 

• Áreas de estacionamento para veículo de idoso: são partes das vias sinalizadas para o 

estacionamento não gratuito, de veículo conduzido por idoso ou que transporte idoso, 

devidamente identificado e com autorização conforme estabelece a resolução 303 de 18 de 

dezembro de 2.008, do CONTRAN. 

• As vagas deverão ser posicionadas de forma a garantir o conforto e segurança do 

usuário idoso, respeitado o limite mínimo de 5% (cinco por cento) do total de vagas 

regulamentadas para estacionamento rotativo; 

• Ficarão sujeitos as aplicações das penalidades previstas no artigo 181, inciso XVII do 

Código de Trânsito Brasileiro, os veículos que mesmo identificados com a credencial definida 

pela resolução 303/08 do CONTRAN, não estejam sendo conduzidos por idosos; 

• Áreas de estacionamento para veículo de categoria aluguel: são partes das vias sinalizadas 

para o estacionamento exclusivo de veículos de categoria aluguel que prestam serviços públicos 

mediante concessão, permissão ou autorização do poder público municipal. 

• Áreas de estacionamento para a operação de carga e descarga: são partes das vias 

sinalizadas para este fim, conforme definido no Anexo 09 do Código de Trânsito Brasileiro.   

• Áreas de estacionamento de ambulância: são partes das vias sinalizadas, nas proximidades de 

hospitais, centros de atendimentos de emergência e locais estratégicos para o estacionamento 

gratuito e exclusivo de ambulâncias devidamente identificadas. 

• Áreas de estacionamento de viaturas policiais: são partes das vias sinalizadas, limitadas à 

testada das instituições de segurança pública, para o estacionamento exclusivo e gratuito de 

viaturas policiais devidamente caracterizadas. 

• QUANTO AS AVARIAS CAUSADAS NOS VEÍCULOS ENQUANTO ESTIVEREM UTILIZANDO 

O ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

A Concessionária se responsabilizará pelas mesmas quando causadas comprovadamente 

pelos seus operadores ou equipamentos. 

• DA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PODER CONCEDENTE 

Caberá ao Poder Concedente exercer exclusivamente 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. 

Caberá ao Poder Concedente fiscalizar através de seus instrumentos legais fazendo 

cumprir o que preceitua o CTB, autuando e aplicando a medida administrativa aos eventuais 

infratores que desrespeitarem o Sistema Rotativo de Estacionamento Público. 

A Concedente 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. 

• DA EXPANSÃO OU SUPRESSÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

Cabe ao Poder Concedente, a qualquer tempo, reduzir ou ampliar o número de vagas 

ofertadas em razão da inexistência da procura por estacionamento somente quando houver 

estudos que comprovem tal necessidade em face de novos polos atrativos de serviços. 

• CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 



A Concessionária deverá manter uma área específica para atendimento ao público, que 

deverá dispor de infraestrutura adequada e funcionar pelo menos durante o horário vigente 

de operação do Estacionamento Rotativo. 

Neste local deverão, no mínimo, serem prestados os seguintes serviços: 

• Informações gerais sobre localização, orientação e uso do Estacionamento 

Rotativo; 

• Recebimento e atendimento de sugestões, reclamações e consultas feitas pelos 

usuários e público em geral; 

• Recebimento do comprovante de pagamento da tarifa pós-uso; 

• Demais atividades decorrentes da prestação do serviço. 

• CONTROLE E FORNECIMENTO DE DADOS AO PODER CONCEDENTE 

Fornecer quando solicitado seja mensalmente, semanalmente ou até diariamente relatórios 

gerenciais de fluxo diário de veículos estacionados por zona com a sua respectiva 

rotatividade; 

Fornecer quando solicitado relatório estatístico de eficiência da prestação do serviço; 

Fornecer acesso ao sistema em tempo real com perfil específico para visualização das 

informações desejadas. 

• DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO  

De forma a alcançar os objetivos definidos pela Prefeitura e já apresentados, o Sistema 

Eletrônico de Gestão de Estacionamento Rotativo Público deverá apresentar determinadas 

características e funcionalidades, categorizadas como áreas de Operação, Gestão e 

Auditoria, conforme descrito a seguir. 

• Áreas de Análise do Sistema Eletrônico de Gestão de Estacionamento Rotativo 

Público 

• Operação 

 Neste item serão relacionados os recursos disponíveis para a operação da solução 

apresentada pela proponente. Um eficiente processo de operação trará para os 

usuários maior agilidade e facilidade de uso da ZONA AZUL e ZONA BRANCA, bem 

como maior arrecadação para o Município, visto que o mesmo receberá um 

percentual do valor arrecadado mensalmente. 

• Gestão 

 A proponente deverá apresentar os recursos mínimos solicitados relativos à gestão 

das informações recebidas de campo, de forma que seja possível à Prefeitura 

acompanhar a qualidade das ações realizadas, obtendo informações diversos como 

ocupação de vagas, posicionamento dos monitores em tempo real, comportamento 

dos monitores de forma a permitir a constante avaliação dos trabalhos realizados em 

campo e possibilidades de melhoria, quantidade de notificações emitidas, % de 

veículos irregulares, entre outros. 

• Segurança e Auditoria de Transações 

 O sistema proposto deverá possuir recursos para assegurar o sigilo e integridade das 

transações realizadas e métodos para auditar estas ações, de forma que seja 

possível à prefeitura fiscalizar as transações realizadas garantindo a fidedignidade da 

arrecadação, e devido a repasse de valores. 



 Também contempla o acesso a relatórios e informações sobre efetividade dos 

trabalhos realizados, seja da Concessionária ou de agentes públicos, quando cabível. 

 Este item é de vital importância à Prefeitura de TORRES/RS, pois garante a 

segurança, fidedignidade e sigilo das operações e a efetividade da operação da 

concessão. 

• Detalhamento dos Itens 

Todos os itens presentes no Anexo 01 serão avaliados na forma “atende/não 

atende”. Quando o item for atendido integralmente receberá do responsável 

designado para a avaliação como “Atende” ao requisito, já para as apresentações dos 

equipamentos em escala real das proponentes que não atenderem totalmente, e para 

aquelas que atenderem parcialmente ao testes, receberam as mesmas a avaliação 

de “Não Atende”. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO 02 
 

MINUTA DE CONTRATO 
CONCORRÊNCIA N° 008/2014 

 
 
CONTRATANTE: Município de TORRES/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.876.801/0001-01, 
com endereço na Av. Júlio de Castilhos, nº 707, Centro, Torres. RS, neste ato representado 
pela sua Prefeita Municipal, Sra. Nilvia Pinto Pereira, doravante denominado CONTRATANTE; 
 
CONTRATADA: _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
As partes vêm celebrar o presente CONTRATO PARA EXPLORAÇÃO DAS ÁREAS DE 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COM A 
UTILIZAÇÃO DE TALONÁRIOS ELETRÔNICOS DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA, em 
observância ao processo de licitação Concorrência n° 008/2014, ao Edital e à Lei 8666/93, nos 
seguintes termos e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. Exploração, sob o regime de concessão onerosa, das vagas de estacionamento rotativo 
em vias e logradouros públicos do Município de TORRES/RS, pelo sistema de 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO, com uso de talonários eletrônicos, conforme relação 
constante do Anexo 01 do Edital, incluindo a implantação, operação, controle e manutenção do 
sistema, englobando: 
1.1.1. Operação e controle da utilização das vagas de estacionamento rotativo, de acordo com 
as especificações técnicas; 
1.1.2. Fornecimento, instalação dos recursos necessários ao correto funcionamento e operação 
do sistema, incluindo-se a sinalização vertical e horizontal das vagas, nas vias e logradouros 
públicos que compõem as áreas de estacionamento, os equipamentos eletrônicos de rua e 
todos os recursos materiais e humanos envolvidos, de acordo com as especificações técnicas; 
1.1.3. Fornecimento, distribuição e comercialização dos meios eletrônicos de pagamento a 
serem utilizados no sistema; 
1.1.4. Arrecadação dos valores recebidos no sistema, diretamente nos equipamentos ou 
através dos pontos de venda implantados e realização do respectivo repasse dos mesmos à 
Concedente, na proporção e na forma que vier a ser estabelecida, de acordo com os critérios 
estabelecidos no Edital. 
1.1.5. Elaboração de projeto e realização da identidade visual que será adotada para o sistema 
e das campanhas de orientação e de informações aos usuários do sistema; 
1.1.6. Fornecimento de toda a infraestrutura e recursos materiais necessários ao controle, 
supervisão e fiscalização, incluindo os equipamentos portáteis, para emissão automática da 
notificação de irregularidade - NI, e toda a infraestrutura necessária à coleta e processamento 
das notificações, acordam com as especificações técnicas; 
1.1.7. Fornecimento de todos os materiais, equipamentos, sistema computacional (software e 
hardware), necessários para o controle do sistema, que deverão ser instalados em 
dependências próprias e nas dependências da Concedente, para controle, de acordo com as 
especificações técnicas; 
1.1.8. Elaboração do plano de auditoria operacional, fiscal e contábil a ser implantado, de 
acordo com as especificações técnicas; 
1.1.9. Realização de todos os serviços decorrentes do objeto da concessão e fornecimento de 
todos os recursos materiais e humanos necessários para a manutenção de todo o sistema, 
incluindo os equipamentos implantados e o sistema de sinalização horizontal e vertical, acordo 
com as especificações técnicas; 
1.1.10. Realização das ampliações, remanejamentos e desativações de áreas de 
estacionamento do sistema solicitadas pela Concedente. 



1.1.11. Os fornecimentos e serviços ora licitados serão executados em regime de 
"EMPREITADA INTEGRAL", com base nos requisitos e exigências apresentados no Edital e 
seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
2.1 O prazo de instalação é de no máximo 30 (trinta) dias, compreendendo 2293 (dois mil 
duzentos e noventa e três) vagas para veículos e 114 (cento e quatorze) vagas para 
motocicletas, contados da data da assinatura do Contrato, devendo entrar em período de 
testes por um prazo de 10 (dez) dias após a implantação, não podendo neste período ser 
cobrada a tarifa.  
2.2 Deverá ser realizada, pela Concessionária, durante os primeiros 30 (trinta) dias, 
campanhas de divulgação e esclarecimento à população, informando sobre o novo sistema, 
datas de início de funcionamento, formas de aquisição dos meios de pagamento, etc. Essa 
campanha de divulgação deverá ser proposta pela Concessionária e submetida à aprovação 
prévia da Concedente. 
2.3 Prazo contratual somente será revisto, quando seu descumprimento estiver embasado nos 
motivos de força maior, greves ou por motivos imputáveis à Concedente. 
2.4 Ocorrendo necessidade de alteração do prazo, com base nos motivos previstos no subitem 
anterior, tal fato deverá ser objeto de comunicação expressa da Concessionária à Concedente, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir do fato gerador. 
2.5 No prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato deverão ser elaborados pela 
Concessionária e submetidos à anuência da Concedente, os projetos de sinalização, alteração 
física do viário e implantação dos equipamentos nos locais pré-determinados. 
2.6 Salvo indicação em contrário, todos os dias deverão ser contados em dias corridos. 
2.7 Prazo da concessão, objeto do presente contrato será de 05 (cinco) anos, contados da 
data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por interesse público e mediante 
autorização legislativa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DO 
SERVIÇO 
3.1 A Concessionária obriga-se a acatar às disposições legais e regulamentares, instruções 
complementares estabelecidas pelo município, bem como colaborar com as ações 
desenvolvidas por seus prepostos responsáveis pela fiscalização do serviço e, em especial: 
3.2 Manter capital social em nível que não seja inferior àquele apresentado, quando da 
realização da licitação, em que se fez a comprovação da qualificação econômico-financeira 
suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da concessão; 
3.3 Cumprir e colaborar com a autoridade no cumprimento do tempo de permanência dos 
veículos nos estacionamentos, conforme determinação do município; 
3.4 Manter operadores uniformizados e identificados, bem como controle do comportamento 
profissional dos mesmos, cuja responsabilidade é única e exclusiva da Concessionária; 
3.5 Comunicar ao município qualquer alteração de endereço, num prazo de, no máximo, 72 
(setenta e duas) horas; 
3.6 Cobrar de acordo com a tarifa vigente; 
3.7 Prestar as informações necessárias aos usuários; 
3.8 Implantar corretamente, sistema eletrônico e dados regulamentares referentes ao serviços, 
tais como tarifa, limites de tempo e horários de serviço, conforme previsto no Anexo 01; 
3.9 Manter atualizada a contabilidade, exibindo-a sempre que solicitado pela fiscalização, além 
das demonstrações periódicas estabelecidas; 
3.10 Manter atualizado o sistema de controle operacional dos estacionamentos, exibindo-os 
sempre que solicitado pela fiscalização; 
3.11 Solicitar autorização ao Município de TORRES/RS, para implantação, nos 
estacionamentos, de atividades não especificadas neste regulamento; 
3.12 Manter sede ou filial no Município de TORRES/RS, num raio máximo de 3 (três) 
quilômetros a contar do atual Paço Municipal durante toda a vigência do contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4.1 A presente concessão terá seu ônus definido pelo percentual de .............,( ........ 
por cento) da receita total auferida pelo sistema, pagos pela CONCESSIONÁRIA ao 
CONDEDENTE pela utilização das vagas de estacionamento do sistema concedido. 

CLÁUSULA QUINTA - ÔNUS DA CONCESSÃO E FORMA DE PAGAMENTO 



5.1 A presente concessão terá seu ônus definido pela parcela obtida pela aplicação do 
percentual de repasse, ofertado pela Concessionária em sua proposta comercial, sobre a 
receita bruta total decorrente dos pagamentos efetuados pelos usuários para utilização das 
vagas de estacionamento do sistema concedido. 
5.2 Ficam definidas as seguintes tarifas a serem cobradas por hora ou por período de 
estacionamento, conforme a classificação do tipo de vaga utilizada no sistema: 

• I - tempo de permanência de 30min (meia hora), valor de R$ 1,00 (um real); 
• II - tempo de permanência de 1h (uma hora), valor de R$ 1,50 (um real e 

cinquenta minutos); 
• III - tempo de permanência de 1h30min (uma hora e trinta minutos), R$ 2,00 

(dois reais); 
• IV - tempo de permanência de 2h (duas horas), R$ 3,00 (três reais).  

5.2.1. A obrigação de pagamento às motocicletas e aos ciclomotores, quando estacionados em 
locais pré-determinados para estes veículos será de 20% (vinte por cento) do valor 
determinado para os veículos automotores. 
5.3 Através de decreto do Poder Público, a Concedente poderá alterar o valor de tarifa, bem 
como implantar sistema de tarifas diferenciadas, em determinadas regiões e/ou horários, 
objetivando a regulação e a maximização do desempenho do sistema viário, respeitando as 
condições para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 
5.4 Os repasses dos valores relativos ao ônus da concessão descritos no subitem 5.1 deverão 
ser realizados pela Concessionária à Concedente mediante a apresentação de prestação de 
contas, através de relatórios gerenciais previamente determinados, os quais deverão 
demonstrar claramente as receitas e despesas, os quais deverão ser apresentados até o 5º 
(quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, para aprovação. 
 
CLÁUSULA SEXTA – ARRECADAÇÃO 
6.1 A Concessionária será a única responsável pela integridade da arrecadação de todos os 
valores que ingressarem no sistema para pagamento da utilização das vagas e das taxas de 
cancelamento das notificações de irregularidade. 
6.2 A Concessionária deverá manter registro de todas as operações de entrada e saída de 
valores do sistema, de acordo com os procedimentos a serem definidos no plano de auditoria a 
ser implantado. O mesmo se aplica às movimentações e utilização dos cartões ou outros meios 
de pagamento implantados no sistema. 
6.3 As informações acima deverão estar disponíveis à Concedente ou empresa por ela 
designada, para fins de controle e de auditoria do sistema, sempre que solicitado 
expressamente, até, no máximo, o segundo dia útil subsequente ao da solicitação. 
6.4 A Concessionária deverá, a partir dos registros de uso dos equipamentos instalados na via 
pública, emitir relatório diário da utilização do sistema, que deverá conter, principalmente, o 
total de unidades de estacionamento utilizadas no sistema, com identificação da forma de 
pagamento empregada. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1 A Concedente deverá nomear um representante, o qual será responsável pela 
coordenação e supervisão técnica da execução do Contrato e decidirá sobre todas as questões 
relativas à qualidade e aceitabilidade dos materiais, mão-de-obra e cronograma de execução, 
bem como sobre todas as questões relativas à interpretação dos projetos e especificações 
técnicas, além daquelas relativas ao cumprimento satisfatório do Contrato no seu aspecto 
técnico e administrativo. 
7.2 O fornecimento de equipamentos e execução de qualquer tipo de serviços só poderá 
ocorrer após a aprovação, por parte da Concedente, da correlata Especificação Técnica 
definitiva, projetos executivos e/ou projetos das áreas de estacionamento ou de qualquer outra 
atividade. 
7.3 O representante da Concedente terá a autoridade de suspender temporariamente os 
trabalhos, total ou parcialmente, quando considerar que existem condições inapropriadas para 
sua boa execução. 
7.4. A suspensão mencionada no subitem anterior poderá ser autorizada por: 
7.4.1. Motivos de força maior, independentes da vontade e controle da Concessionária 
(condições climáticas, obras na via pública, etc.), sendo que o período de suspensão 
autorizado, será acrescido ao cronograma de execução acordado. 



7.4.2. Motivos resultantes de falhas, erros e/ou má gestão da Concessionária, seja em 
serviços, materiais ou equipamentos, sendo que o período de suspensão autorizado, não será 
acrescido ao cronograma de execução acordado. 
7.5. As suspensões terão efeito imediato e os trabalhos só poderão ser retomados, depois que 
o representante da Concedente os tenha autorizado por escrito. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
8.1. A Concessionária deverá, através de seu preposto, ser responsável pelo objeto da 
concessão, respondendo pelo fiel cumprimento do Contrato, devendo manter os trabalhos sob 
sua supervisão direta, independentemente se estes trabalhos sejam executados por ela própria 
ou por subcontratadas. 
8.2. Quando uma parte do trabalho for subcontratado, a Concessionária deverá informar ao 
representante da Concedente sua intenção em fazê-lo, indicando qual o trabalho a ser 
subcontratado e os nomes das empresas, devendo as mesmas serem previamente aprovadas. 
8.3. No caso em que, a juízo do representante da Concedente, a empresa Subconcessionária 
não esteja executando de forma satisfatória os serviços a ela determinados, o representante da 
Concedente poderá exigir que essa empresa seja imediatamente afastada e não poderá ser 
novamente empregada em trabalhos que tenham relação com o Contrato. 
8.4 O representante da Concedente poderá exigir medidas adicionais na área de abrangência 
do Projeto, como também poderá suspender os trabalhos temporariamente até que as medidas 
de segurança sejam consideradas suficientes. 
8.5. A Concessionária é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato. 
8.6. O não cumprimento, pela Concessionária, dos encargos trabalhistas, bem como das 
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, poderá importar na rescisão do Contrato, 
sem direito à indenização. 
8.7. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos estabelecidos neste 
item, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do Contrato. 
8.8. A Concessionária será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente ao 
Município de TORRES/RS, Concessionárias de Serviços Públicos (energia, água, telefone, 
gás, etc.) ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo aquela responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento, pela 
Concedente, do desenvolvimento dos serviços objeto do Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 
São obrigações da Concedente: 
9.1. Comunicar à Concessionária, com a antecedência necessária, observando o prazo de 10 
(dez) dias úteis, no mínimo, qualquer alteração na Concessão, desde que não altere o 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 
9.2. Cumprir e fazer cumprir às disposições regulamentares da concessão e as cláusulas 
contratuais. 
9.3. Efetuar fiscalização do serviço objeto desta licitação, por meios próprios ou através da 
Polícia Militar, aplicando as penalidades aos infratores e arrecadando as multas decorrentes. 
9.4. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 
9.5. Intervir na concessão nos casos e condições previstos em lei. 
9.6. Extinguir o Contrato nos casos previstos em lei. 
9.7. Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações 
dos usuários, que serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, das providências tomadas. 
9.8. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e 
conservação. 
9.9. Proporcionar as condições adequadas e necessárias para a execução dos serviços 
contratados, de acordo com os termos do Contrato, adotando e tomando todas as providências 
em prazo não superior a 15 (quinze) dias úteis da data da comunicação efetuada pela 
Concessionária. 
9.10. A Concedente indicará um representante que fiscalizará os serviços e o relacionamento 
com a Concessionária. 
9.11. A Concedente se obriga a proceder a análise e aprovação do projeto implantado e 
submetido pela Concessionária, autorizando em seguida o início da operação. 



9.12. A Concedente se obriga a remunerar, pelo mesmo valor definido para a taxa de 
cancelamento da notificação de infração, a utilização irregular do sistema por veículos 
notificados e que não efetuaram o cancelamento da notificação no sistema e cuja notificação 
foi efetivamente convertida em multa, descontados os custos relativos à arrecadação e 
processamento da operação. 
9.13. A Concessionária informará mensalmente à Concedente, através de relatórios dos 
veículos notificados e que não efetuaram o cancelamento. Com base nesses relatórios a 
Concedente e, com base na constatação da efetiva conversão em multa das notificações 
apresentadas, autorizará a Concessionária o desconto dos valores decorrentes do total de 
repasse devido no mês imediatamente posterior ao da prestação de contas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - MEIOS DE PAGAMENTO 
10.1. Serão utilizados no sistema, para o pagamento da utilização das vagas de 
estacionamento ou das taxas de cancelamento das notificações de infração: 
10.1.2. Moeda metálica em circulação no país; 
10.1.3. Cartão Eletrônico e/ou e-tíquete e/ou recibo em qualquer modalidade sendo ela 
impressa ou eletrônica que comprova o pagamento do preço público para utilização do 
estacionamento rotativo remunerado. 
10.2. A Concessionária será responsável pela produção, distribuição e comercialização dos 
meios de pagamento eletrônicos a serem utilizados no sistema e deverá introduzi-los no 
mercado em quantidade suficiente para o atendimento da demanda existente, através de 
pontos de venda estrategicamente posicionados, de forma a atender plenamente aos usuários 
das vagas de estacionamento, dentro dos limites de sua área de concessão contratada. 
10.3. A responsabilidade descrita no item anterior estende-se também para os novos meios de 
pagamento, que venham a ser futuramente admitidos no sistema. 
10.4. A quantidade de cartões a ser colocada em circulação, bem como o número e localização 
dos pontos de venda, deverão estar em conformidade com o sistema de administração e de 
controle de vendas apresentado pela Proponente na fase de Habilitação do presente certame. 
10.5. A Concessionária é responsável pela integridade e guarda dos meios de pagamento 
descritos na presente cláusula, que deverão ser estocados, sob sua responsabilidade, em local 
com condições de armazenamento e de segurança, compatíveis com o produto. 
10.6. A propaganda de caráter comercial poderá, mediante anuência expressa da Concedente, 
ser veiculada a partir de Contrato a ser firmado entre a empresa interessada nesse veículo e a 
Concessionária. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE DE MATERIAIS 
11.1 Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas implantações do sistema de 
estacionamento rotativo deverão ser novos e estarão sujeitos à inspeção pela Concedente, 
conforme descrito nas Especificações e Funcionalidades, Anexo 01. 
11.2 Os materiais a serem utilizados nas obras e instalações deverão ser armazenados de 
maneira adequada, para que sejam preservadas as suas propriedades e qualidades. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO 
O objeto do Contrato deverá ser recebido conforme descrito a seguir: 
12.1. O Sistema deverá ser recebido após inspeção a ser realizada em todos os equipamentos, 
que deverá ser formalizada através de laudo de recebimento a ser elaborado e firmado pelos 
inspetores da Concedente e contra assinado por representante credenciado da 
Concessionária. 
12.2 Os materiais e equipamentos que o representante da Concedente julgar inaceitáveis, em 
relação ao requerido, deverão ser substituídos, independentemente se estes estejam ou não 
instalados. 
12.3 Os materiais e/ou equipamentos que não forem aceitos pelo representante da 
Concedente, não poderão ser reutilizados no Contrato 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa, previstos no artigo 77, da Lei 8666/93 Em caso de inexecução total ou parcial 
do ajuste, a Concessionária estará sujeita às penalidades previstas na Lei Federal 8666/93 e 
demais legislações e normas aplicáveis. 



13.2. A Concessionária sem justificativa aceita pela Concedente estará sujeita, ainda, às 
multas abaixo previstas, cujo cálculo tomará por base o valor contratual reajustado pelo último 
índice conhecido à data da aplicação da sanção: 
13.2.1. Multa por dia de atraso, pelo não cumprimento de qualquer atividade constante do 
Cronograma de Barras, bem como atraso na execução de 0,1% (um décimo por cento) 
referente ao valor da parcela do mês anterior do Contrato, reajustados na mesma base 
praticada para os reajustes de tarifa. 
13.2.2. Multa diária pelo descumprimento de cláusula contratual de 0,1% (um décimo por 
cento) referente ao valor da parcela do mês anterior do Contrato, reajustados na mesma base 
praticada para os reajustes de tarifa. 
13.2.3. Multa pela inexecução parcial do Contrato: 10% (dez por cento) da parcela não 
executada. 
13.2.4. Multa pela inexecução total do Contrato: 20% (vinte por cento) do valor do Contrato. 
13.2.5. As Multas previstas neste item, não terão caráter compensatório, mas meramente 
moratório e o pagamento delas não exime a Concessionária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato vier a acarretar. 
13.2.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
13.2.7. Multa de 10% (dez por cento) do valor da parcela referente ao mês em que a prestação 
não for apresentada conforme determinado pela fiscalização ou quando apresentar defeitos 
que impossibilitem a sua aceitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
14.1. Considerar-se-á extinto o Contrato nas seguintes hipóteses, sempre garantido à 
Concessionária o amplo direito de defesa: 
14.2. Se no prazo de 10 (dez) meses, a contar da data de assinatura do Contrato, a 
Concessionária não tiver cumprido as obrigações previstas no Edital e neste Contrato, 
especialmente nos respectivos subitens 2.1. 
14.3. Término do prazo de concessão, desde que não prorrogado por ocorrência de hipótese 
legal. 
14.4. Rescisão unilateral, por inexecução contratual, nos termos do artigo 78 da Lei 8.666/93, 
ou por inadimplemento das obrigações financeiras por parte da Concessionária, nos termos 
que dispõe o Edital e respectivo Contrato. 
14.5. Na hipótese de rescisão amigável ou judicial, nos termos dos incisos II e III do artigo 79 
da Lei 8.666/93. 
14.6. Na hipótese de anulação do presente procedimento licitatório e seu respectivo Contrato. 
14.7. Na hipótese de encampação ou resgate, por motivo de interesse público, devidamente 
motivado. 
14.8. O Contrato poderá, ainda, ser rescindido de pleno direito, sem necessidade de aviso ou 
interpelação judicial ou extra judicial, assegurada a ampla defesa, nos casos de: 
14.9. Transferência ou subcontratação de seu objeto, no todo ou em parte, sem consentimento 
por escrito da Concedente. 
14.10. Persistência por mais de 180 (cento e oitenta) dias de infrações, após aplicação das 
multas previstas na cláusula anterior. 
14.11. Manifesta impossibilidade, por parte da Concessionária, de cumprir as obrigações 
oriundas do Edital e respectivo Contrato. 
14.12. Além das hipóteses previstas nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, a concessão será 
revogada mediante decreto do Executivo, precedido de processo administrativo, realizado por 
Comissão de que participe um representante da Concessionária, quando: 
14.13. A prestação dos serviços for inadequada, isto é, quando não atender os parâmetros 
mínimos qualitativos e quantitativos previstos na proposta comercial. 
14.14. Perder a Concessionária as condições econômicas, técnicas ou operacionais para 
adequada prestação dos serviços. 
14.15. A Concessionária descumprir, reiteradamente, cláusulas contratuais ou dispositivos 
legais, concernentes à concessão. 
14.16. Extinta a concessão, retornarão ao Poder Concedente os direitos e privilégios 
delegados, com reversão ao Município de TORRES/RS, dos bens móveis e imóveis vinculados 
à concessão. 
14.17. A rescisão do Contrato, por culpa comprovada da Concessionária acarretará: 
14.17.1 Perda da garantia contratual; 



14.17.2. Responsabilidade por prejuízos, perdas e danos e lucros cessantes causados ao 
Município; 
14.17.3. Aplicação de multas nos termos do que dispuser o Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INTERVENÇÃO 
15.1. Caberá a intervenção pelo Poder Concedente em caráter excepcional, nos casos 
previstos no Edital, com o fim exclusivo de assegurar a regularidade e a adequação na 
execução do serviço, o fiel cumprimento do Contrato e das normas legais e regulamentares 
pertinentes. 
15.2. A intervenção será feita por despacho motivado da administração, que conterá 
obrigatoriamente com a designação do interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e 
limites da medida. 
15.3. O período de intervenção não será superior a 180 (cento e oitenta) dias, findo o qual o 
interventor proporá ao poder Concedente ou a extinção da concessão ou a devolução do 
Contrato à Concessionária. 
15.4. Cessada a intervenção e não ocorrendo a extinção da concessão, haverá imediata 
prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante sua 
gestão, sem prejuízo de sua responsabilidade pela Concedente e do direito à indenização da 
Concessionária. 
15.5. A intervenção será adotada como medida preliminar à rescisão unilateral do Contrato, 
nos termos deste Edital. 
15.6. Durante o processo de intervenção e antes de ser decretada a extinção da concessão, 
será assegurado à Concessionária o direito à ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - BENS REVERSÍVEIS 
16.1. A reversão ocorrerá ao final do termo contratual, definindo-se como reversíveis os bens 
móveis que deverão ser imediatamente postos à disposição do Poder Concedente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ENCAMPAÇÃO 
17.1. A encampação se dará quando, durante o prazo de concessão, por motivo de interesse 
público, mediante lei autorizativa específica e após os prévio pagamento da indenização, com 
base na expectativa de receita prevista pelo tempo de Contrato remanescente, e na forma do 
dispositivo no artigo 36 da Lei 8.987/95, o Poder Concedente assim determinar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO CONTRATUAL 
14.1. O Contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da Concessionária, no caso 
de descumprimento das normas contratuais pela Concedente, mediante acordo amigável entre 
as partes ou mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Na hipótese 
prevista da ação judicial, os serviços prestados pela Concessionária não poderão ser 
interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CADUCIDADE DA CONCESSÃO 
19.1. A inexecução total do Contrato acarretará, a critério do Poder Concedente, a declaração 
da caducidade da concessão, ou aplicação das sanções contratuais. 
19.2. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedente, quando: 
19.3. A Concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos 
prazos. 
19.4. A Concessionária não atender a intimação do Poder Concedente dentro do prazo de 30 
(trinta) dias da data da intimação, no sentido de regularizar a prestação dos serviços; 
19.5. A Concessionária for condenada, em sentença transitada em julgado, por sonegação de 
tributos, inclusive contribuições sociais. 
19.6. A declaração de caducidade de concessão deverá ser precedida na verificação da 
inadimplência da Concessionária em processo administrativo, assegurado o direito da ampla 
defesa. 
19.7. Não será instaurado o processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à 
Concessionária os descumprimentos contratuais havidos, dando-lhe um prazo para corrigir as 
falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. 
19.8. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será 
declarada por decreto do Poder Concedente, independentemente de indenização prévia, 
calculada no decurso de prazo. 



19.9. A indenização acima tratada será devida na forma do prescrito no artigo 36 da Lei 
8.987/95 e do Contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela 
Concessionária. 
19.10. Declarada a caducidade, não resultará, para o Poder Concedente, qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros 
ou com empregados na Concessionária. 
19.11. A transferência da concessão ou controle societário da Concessionária, sem prévia 
anuência do Poder Concedente, acarretará a caducidade da concessão. 
 
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 Faz parte integrante do presente contrato o processo licitatório de Concorrência  nº 08, 
devidamente homologado, e, em especial a proposta de preço  da contratada, aos quais ficam 
plenamente vinculados, independentemente de usa total transcrição, nos termos do art. 55, 
inciso XI. 
20.2 O presente instrumento contratual reger-se á pelas normas do Direito Administrativo, em 
especial pela Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal nº 4.703/2014, Decreto Municipal nº 
261/2014, com todas as suas alterações, especialmente nos casos omissos da legislação 
pública, poder-se-á utilizar normas do Direito Civil. 
20.3 Fica eleito o foro da cidade de TORRES/RS como único competente para dirimir as 
dúvidas e litígios oriundos do presente Contrato, com expressa renúncia de outros por mais 
privilegiados que possam ser. 
E assim, por estarem justos e acordados firmam o Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e 
forma. 
 
 

TORRES/RS, ___ de ............ de 2.014. 
 
 
 
 

 
Nilvia Pinto Pereira 

Contratante 
 
 

Contratado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO 03 

ATESTADO DE VISITA 
  
 
Atesto, em atendimento ao previsto no Edital da Concorrência n.º 08/2014, item 8.5, que o Sr. 
_______________________________ portador(a) da CI/RG nº __________________ e do 
CPF nº __________________, devidamente credenciado(a) pela empresa 
_________________________, estabelecida no(a) _________________________ como 
seu(ua) representante legal para os fins do presente atestado, compareceu perante a 
Prefeitura Municipal de TORRES/RS e vistoriou os locais onde serão executados os serviços, 
objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e grau de dificuldade 
existentes, bem como declara ter ciência do número de vagas existentes no sistema de 
Estacionamento Rotativo de TORRES/RS 
Local e data 
  
 
TORRES/RS, .......de .......... de 2014. 
  
 
 
 ________________________ 

MARCONI BROCCA MINOTO 
Representante da Coordenadoria de Trânsito de TORRES/RS 

  
 

____________________________ 
Assinatura e identificação do 

profissional credenciado pela empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ANEXO 04 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
A empresa ................................................................ (preencher com o nome da empresa 
licitante) declara pleno conhecimento das condições locais das vias e logradouros públicos e 
áreas destinadas à implantação e operação do objeto desta Licitação, relacionadas no Anexo 
01, que assumirá inteira responsabilidade pela execução do objeto da Licitação e sujeitar-se-á 
às condições constantes neste Edital, responderá pela veracidade das informações fornecidas, 
e alertará expressamente a Comissão de Licitações, caso venha a sofrer pena de "declaração 
de inidoneidade" no decorrer do procedimento licitatório. 
 
Local e data 
(nome e assinatura do representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ANEXO 05 

MODELO DE PROCURAÇÃO - CREDENCIAMENTO 
 

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
A empresa ........................................................................ , nesta ato representada por seu 
sócio.............., Sr. ................................, portador do RG nº ................................., CPF 
nº ...................................., nomeia seu bastante procurador o 
Sr. ......................................................., portador do RG nº ...................................., CPF 
nº ........................................, conferindo-lhe todos os poderes necessários à prática de 
quaisquer atos relacionados com a Concorrência 008/2014, para pronunciar-se em nome da 
empresa ...................................................... bem como formular propostas verbais, assim como 
os poderes específicos para rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações, 
impugnações ou recursos e assinar atas. 
Local e data 
 

(nome e assinatura do representante legal) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO 06 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO INIDONEIDADE E DE NÃO EMPREGAR MENORES 

 
 
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Referente à Concorrência nº 08/2014 – Estacionamento Rotativo de TORRES/RS 
 
_____________________________________________________________________ , 
(razão social da empresa) inscrito no CNPJ nº __________________________, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr.(a) __________________________________________ 
______________________________, portador da Carteira de Identidade nº 
_________________, CPF nº __________________ , DECLARA que: 
a) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, bem como 
ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e   
b) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menores de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
_________________, de _______________ de 2014. 
  
(representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 07  
Modelo de Proposta financeira 

 
NOME E/OU RAZÃO SOCIAL: ______________________________ 
ENDEREÇO: _______________________________________________ 
CNPJ: _____________________________________________________ 
 
À Comissão de Licitação 
Apresentamos abaixo nossa proposta de preços para Exploração, sob regime de concessão 
onerosa, das áreas de estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos do Município de 
TORRES/RS, Serviço Público de Estacionamento Rotativo de Veículos, com a utilização de 
parquímetros, livre de quaisquer despesas, diretas e indiretas, inclusive tributos e encargos de 
qualquer natureza e quaisquer outras despesas que onerem os fornecimentos/serviços, que 
deverão correr exclusivamente por conta da Concessionária: 
1. Proposta Comercial no PERCENTUAL único global, de  % (..........POR CENTO) da receita 
total auferida pelo sistema. 
2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 
Local e data 
(nome e assinatura do representante legal) 
Cargo ocupado: 
RG nº: 
CPF nº: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 08 
 

Mapa das vagas 
 

Estacionamento Rotativo planta.pdf
 

 


