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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

PROCESSO Nº 27202/2017 

 

Entrega e abertura dos Envelopes: 09/03/2018 às 10:00 horas 

 

A PREFEITURA MUNCIPAL DE ARARUAMA, pelo Presidente da sua Comissão de Licitações, 

torna público que se acha aberta a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, nº 

002/2018, do TIPO MAIOR OUTORGA INICIAL objetivando a CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 

1.884 VAGAS DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE 

ARARUAMA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, nos termos do 

Memorial e demais anexos, que passam a fazer partes integrantes deste procedimento, sob o 

regime de execução indireta, através do critério de julgamento MAIOR OUTORGA INICIAL, com 

fornecimento de material e mão de obra, que será regida pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Federal nº. 8.987/95 e alterações posteriores, nos termos dos artigos 99 e 100 da 

Lei Orgânica Municipal,  Decreto Municipal 114/17, Lei Complementar nº 123/06, de forma 

suplementar, e demais legislações pertinentes, no que couber. 

Os documentos para comprovação das condições de habilitação e a proposta comercial deverão 

obedecer às especificações deste Edital e Anexos, que dele fazem parte integrante 

A Sessão de entrega e abertura dos envelopes será realizada às 10:00 horas do dia 09/03/18, na 

sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Araruama 

– RJ., e será procedida pela Comissão Permanente de Licitações. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 – CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA 

INFORMATIZADO. 

1.2 Para melhor caracterização dos serviços desta licitação compõem este Edital os Anexos 

abaixo, que, juntamente com a proposta a ser apresentada pela licitante vencedora, farão parte 

integrante do Contrato a ser firmado com a mesma: 

Anexo I – Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo II – Minuta de Contrato; 

Anexo III – Estudo Viabilidade; 
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Anexo IV – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação; 

Anexo V – Modelo de declaração de enquadramento ME ou EPP; 

Anexo VI – Termo de referência; 

Anexo VII – Decreto; 

Anexo VIII – Planilha de Viabilidade; 

Anexo XIV – Planilha de Custos; 

Anexo X – Declaração Menor; 

Anexo XI – Declaração de visita técnica. 

 

2. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO  

2.1. A execução dos serviços será feira sob o regime de execução indireta, conforme termo de 

referência constante do Anexo VI. 

 

3. DO PRAZO 

3.1. A Licitante vencedora firmará Contrato com a Prefeitura Municipal de Araruama, com prazo de 

vigência de 10 (dez) anos, contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial 

do Município, permitida a prorrogação por uma só vez e, no máximo, por igual período, desde que 

comprovada a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido na legislação pertinente, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

podendo ser prorrogada em igual período e nas mesmas condições à critério único e exclusivo da 

Contratante, nos termos da Lei Federal nº. 8.987/95, mediante às justificativas que forem 

apresentada.  

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Somente serão admitidas a participar nesta CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na qualidade de 

Licitantes, as empresas que:  

4.1.1. Comprovem possuir os requisitos exigidos neste Edital, através da apresentação da 

documentação prevista no item 8 deste Edital – Envelopes nº. 1 – “DOCUMENTO DE 

HABILITAÇÃO”. 

4.1.2. Realizarem a Vistoria Técnica que deverá ser agendada mediante prévia solicitação, a se 

realizar em até 48 horas antes da abertura da Sessão, por meio de representante devidamente 

credenciado pela licitante interessada. 

4.2. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados, isoladamente ou reunidos em 

consórcio, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade com o objeto do presente 
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certame, devidamente comprovado por meio de seu estatuto ou contrato social, inclusive quanto às 

documentações constantes deste Edital de Licitação. 

4.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  

I – Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

II – Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Araruama 

suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas; 

III – Estrangeiras que não funcionem no país; 

IV – Em consórcio. 

4.4. De acordo com o estabelecido no Inciso III, Artigo 9º da Lei nº 8.666/1993, não poderá 

participar, direta ou indiretamente, da presente licitação, dirigente ou qualquer pessoa que 

mantenha vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Araruama e ainda empresa, 

isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

4.5. O ato a entrega da proposta pela empresa proponente já caracteriza declaração desta que:  

4.5.1. Concorda com todos os termos do Edital e tem conhecimento destas Condições, sob as 

penas da Lei. 

4.5.2. Nenhum funcionário da Prefeitura Municipal de Araruama integra seu Corpo Diretivo, 

Conselho ou quadro de funcionários. 

 

5. DOS PREÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO 

5.1. As licitantes deverão apresentar proposta comercial conforme modelo contido no Anexo I deste 

Edital, bem como apresentar a demonstração de viabilidade econômica devidamente equalizada. 

5.2. Os preços constantes na proposta comercial da licitante deverão conter, além do lucro, todas e 

quaisquer despesas de custos, tais como: manutenção das vias e instalação do escritório de 

fiscalização, materiais, mão-de-obra, equipamentos, transporte, cargas, seguros sociais e 

trabalhistas, limpeza durante a execução das obras, custos e benefícios, taxas e impostos, 

acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e feriados. 

5.3. Não serão autorizados obras e serviços que não constem do memorial descritivos. 

5.4. Os pagamentos serão mensais e deverão ser efetuados até o 10º dia útil de cada períodos, 

posterior à prestação do serviço, em conta definida pelo contratante. 

5.5. Em caso de atraso no pagamento mensal da outorga, incidirá multa no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor devido e Correção Monetária. 
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5.6. Findo três meses de atraso no pagamento, poderá ser rescindido o instrumento contratual, 

sem prejuízo da cobrança do período inadimplente pelo Município, perdendo a concessionária os 

direitos à concessão em apreço. 

5.7. Considera-se atraso para efeitos deste edital e do contrato em anexo, o pagamento realizado 

após o 10º dia útil de cada período. 

5.7.1 A liberação dos pagamentos estará condicionada ao cumprimento pela CONTRATADA das 

seguintes providências de sua única e inteira responsabilidade: 

a) Relatório das Atividades deverá ser diário e on-line onde constará toda arrecadação, também 

deverá ser apresentado sumários semanais e mensais. 

5.8. O valor mínimo de outorga inicial aceito por esta comissão será R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais), a ser paga da seguinte forma: 50% na ocasião da assinatura do CONTRATO 

e o restante em nove partes iguais 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete), 8 

(oito) e 9 (nove) anos após o pagamento da primeira parcela. 

5.9 Deverá, ainda, ser repassado ao Poder Concedente o montante fixo de 5% (cinco por cento) do 

faturamento mensal do contrato, a título de fiscalização. 

5.10. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de receita própria. 

 

6. REAJUSTE DE PREÇOS 

6.1 Ao Poder Concedente caberá a atualização das tarifas no Município de Araruama, que deverão 

ser reajustadas anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampla (IPCA), 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

6.1.1 A aplicação do reajuste estabelecido neste item, no momento próprio, dar-se-á a cada 12 

(doze) meses da assinatura do contrato. 

6.2. O prazo total para a implantação do sistema de estacionamento rotativo será de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir do recebimento da primeira Ordem de Início, podendo ser prorrogado, na 

forma da Lei. 

6.3. Para efeitos de contratação, nos primeiros 12 (doze) meses não haverá reajuste dos preços 

contratados. 

6.4 À Contratada será facultada pedir a prorrogação de prazo do item 6.2, se ocorrer interrupção 

dos trabalhos determinados por:  

 Atos da Administração; 

 Casos fortuitos ou de força maior e, 

 Más condições do tempo. 
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7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA 

7.1. Os documentos para habilitação e a proposta comercial deverão ser apresentados, 

separadamente, em dois envelopes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 

além do nome e CNPJ da proponente, os seguintes dizeres: 

 

Envelope nº. 1 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

PROCESSO Nº 27202/2017 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE 

 

Envelope nº. 2 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

PROCESSO Nº 27202/2017 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE 

 

7.2. O envelope nº 1 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, em única via, deverá conter os 

documentos elencados no item 8.1. deste Edital. 

7.3. O envelope nº 2 –“PROPOSTA” deverá conter a proposta, em 1 (uma) via original, sem 

emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e redigidas em língua portuguesa, salvo quando às 

expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sendo 

datada e assinada pelo representante legal ou pessoa credenciada, na última folha, e rubricada nas 

demais. 

7.4. Não serão aceitos protocolos de espécie alguma e não serão atendidos pedidos de juntada 

posterior de quaisquer documentos não colocados dentro dos respectivos envelopes, para estes, 

salvo o documento de credenciamento. 

 

8. ENVELOPE Nº 1- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. DA HABILITAÇÃO: Poderão concorrer à presente Concorrência Pública os interessados que 

apresentarem:  

8.1.1 Habilitação jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de Sociedades Comerciais. 
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c) No caso de sociedades por ações, a documentação da letra “b” supra deverá estar 

acompanhada de documentos de eleição de seus atuais administradores. 

d) Prova de inscrição do ato constitutivo para as sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria. 

e) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de 

autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

8.1.2. Qualificação Técnica:  

8.1.2.1 – Certidão atualizada de registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) 

responsável(is) técnico(s)  na entidade de classe respectiva, com validade na data de apresentação 

dos documentos. 

8.1.2.2 - A comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante deverá ser efetuada 

mediante a apresentação de atestado(s) de execução dos serviços, EM NOME DA LICITANTE e 

devidamente registrado(s) na entidade de classe respectiva, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 

de direito público ou privado, que demonstre a prestação de serviços de implantação e operação de 

estacionamento rotativo em, no mínimo, 50% do número de vagas consideradas neste edital. 

8.1.2.3 – A LICITANTE deverá comprovar possuir em seu quadro de funcionários, na data prevista 

para a entrega dos envelopes, profissional de nível superior com vínculo profissional que poderá se 

dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de 

trabalho, admitindo-se a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 

responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

8.1.2.3.1 – No caso do profissional técnico integrar o contrato social da empresa licitante, tal 

comprovação poderá ser feita por meio de cópia autenticada do documento que comprove a sua 

qualificação e habilitação profissional. 

8.1.2.4 – A apresentação do comprovante de realização da Visita Técnica emitido pela Prefeitura 

Municipal de Araruama. 

8.1.2.4.1 – A Visita Técnica deverá ser efetuada até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura 

dos envelopes. Para sua realização, é necessário prévio agendamento, com antecedência de até 3 

(três) dias úteis, através do telefone (22) 2665-2121 ou e-mail: setra.pma@gmail.com . 

8.1.3 Qualificação Econômico-financeira 

8.1.3.1 Comprovante de prestação de Garantia de Proposta, cuja validade mínima deverá ser de 60 

(sessenta) dias, no valor correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total 

estimado da contratação, a ser entregue/recolhida na Tesouraria do MUNICÍPIO, no endereço 

mailto:setra.pma@gmail.com
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constante do preâmbulo deste EDITAL, até um dia útil anterior a data da entrega dos envelopes, 

em qualquer uma das seguintes modalidades:  

a. caução em dinheiro, na moeda corrente do País;  

b. caução em títulos da dívida pública, devendo esses ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda;  

c. seguro-garantia; ou  

d. fiança bancária.  

8.1.3.2. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo (s) distribuidor (es) da sede da 
pessoa jurídica. Se o licitante não for sediado na Comarca de Araruama, as certidões deverão vir 
acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os 
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de 
falências e concordatas. 
8.1.3.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, que 

comprovem boa situação financeira da empresa, aceitando-se a apresentação de Balanço de 

Abertura para as licitantes com menos de 1 (um) ano de existência. 

8.1.3.4. Caso a licitante utilize-se da escrituração Contábil Digital – SPED, nos termos do Decreto 

Federal nº 6.022/07, e caso ainda não tenha obtido autenticação da Junta Comercial de sus 

documentos, a fim de não prejudicar a participação nesse certame, fica autorizado a apresentação 

de protocolo de envio  dos documentos pelo sistema eletrônico , devendo substituí-lo pelo registro 

no órgão de controle assim que o mesmo for realizado. 

8.1.3.5. Demonstração de boa situação financeira através da apresentação de índices contábeis, 

assinada pelo representante legal, calculado a partir do balanço patrimonial do último exercício, 

através da apresentação dos seguintes índices econômicos: 

 
Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------- = índice mínimo: 1,50 
           Passivo Circulante + Ex. Longo Prazo 
                Ativo Circulante 
LC = -------------------------------- = índice mínimo: 1,50 
                Passivo Circulante 

 

 

            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ----------------------------------------------------------- = índice mínimo: 1,50 
            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

8.1.4. Regularidade Fiscal:  
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8.1.4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica – CNPJ, da sede da licitante; 

8.1.4.2. Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

8.1.4.3. Prova da regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Quanto a Dívida Ativa da União 

e Certidão dos Tributos e Contribuições Administrada pela Receita Federal); 

8.1.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

8.1.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante. 

8.1.4.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação, em vigor. 

8.1.4.7. Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho e Declaração de inexistência 

de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo – Anexo VI. 

8.1.4.8. Declaração para Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte (conforme modelo 

constante no ANEXO V do Edital), quando assim enquadrada e a fim de gozar dos benefícios da 

Lei Complementar nº. 123/06, conforme o caso, no tocante ao direito de preferência e critério de 

desempate. 

8.1.4.8.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte  

que participarem do certame somente será exigida para assinatura do contrato. 

8.1.4.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresenta alguma restrição. 

8.1.4.8.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá o momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame,  prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 

para a regularização da documentação, pagando ou parcelando o débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

8.1.4.8.4. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sansões previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, 

de 21 de Junho de 1993, sendo facultado a administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar o licitação. 

8.1.4.9 Todo e qualquer documento exigido neste edital deverá ser apresentado em sua versão 

original ou por qualquer processo de cópia, desde que devidamente autenticados por cartório 

competente, ou uma autenticidade comprovada por meio de publicação em órgão da imprensa 

oficial. 
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8.1.4.10 Para os documentos que não possuírem data de validade, será considerado pela 

comissão, o prazo de 90 dias corridos, contados da data de emissão do mesmo. 

 

8.1.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

8.1.5.1 Prova de inexistência de débitos inadimplência dos perante a justiça do trabalho, mediante 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos da Lei Federal número 

12.440/2011. 

8.1.5.2 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

 

9. ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL 

9.1 A proposta deverá conter os seguintes elementos: 

9.1.1 Deverão ser computados todos os investimentos e as despesas correlatas, tais como 

equipamentos para operação via telefone celular, emissores de tíquetes eletrônicos, materiais e 

equipamentos necessários à realização dos serviços, fornecimento dos meios eletrônicos de 

pagamento, despesas com sinalização gráfica vertical e horizontal, impostos, mão-de-obra, 

alimentação, transporte, uniformes, benefícios, Encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os 

custos diretos indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais, e quaisquer outras necessárias 

não especificados neste edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto dos serviços ora 

licitados. 

9.1.2 O critério para julgamento das propostas apresentadas nos termos do presente Edital será o 

de MAIOR OUTORGA INICIAL, não sendo aceita proposta inferior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais), a ser paga da seguinte forma: 50% na ocasião da assinatura do CONTRATO 

e o restante em nove partes iguais 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete), 8 

(oito) e 9 (nove) anos após o pagamento da primeira parcela. 

9.1.3 Deverá, também, ser repassado a Secretaria de Trânsito o montante fixo de 5% (cinco por 

cento) do faturamento mensal do contrato, a título de fiscalização. 

9.1.4 Os preços que a proponente se obrigará a cobrar dos usuários nos locais de estacionamento 

serão determinados por Decreto Municipal. O período máximo de estacionamento em uma mesma 

vaga deverá ser de até 2 (duas) horas. 

9.1.5 A proposta, formulada de acordo com os termos deste Edital, deverá ser acompanhada da 

demonstração da viabilidade econômico-financeira de execução do objeto, em documento 

devidamente assinado pelo representante legal da proponente, considerando a quantidade inicial 

de vagas. 
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9.1.6 A Proposta Comercial deverá especificar o seu prazo de validade, o qual não poderá ser 

inferior a 60 (sessenta) dias da data de entrega da mesma, deverá ser preenchida pela 

Proponente, contendo todas as informações ali previstas, assinada pelo representante legal da 

proponente, com poderes para firmá-la, sem rasuras ou entrelinhas, sob pena de desclassificação. 

9.1.7 A proposta comercial da Proponente vencedora do certame, bem como os demais 

documentos referidos neste edital, contidos no Envelope n° 02, serão partes integrantes do 

contrato de concessão. 

 

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO PROCEDIMENTO 

10.1 No local, data e horários indicados no preâmbulo deste edital, em sessão pública, a comissão 

procederá a abertura dos envelopes Nº 01 – “Documento de Habilitação”, sendo que os 

documentos, após verificados e rubricados, pelos membros e por todos os credenciados que 

estiverem participando da licitação, serão juntados ao respectivo processo. 

 

10.2 DO CREDENCIAMENTO 

10.2.1 – Tratando-se de representante legal: O estatuto social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrados na junta comercial, do qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

10.2.2 – Tratando-se de procurador: o instrumento de procuração público ou particular, do qual 

consta poderes específicos para interpor recurso e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documentos, que comprove 

os poderes do mandante para a outorga; 

10.2.3 - Declaração de que a licitante é micro empresa ou empresa de pequeno porte. 

10.2.4 - O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se apresentando um documento 

oficial de identificação de contenha foto; 

10.2.5 - Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

10.2.6 - Os documentos solicitados acima deverão ser entregues FORA dos Envelopes Nº 01 – 

“Documento de Habilitação”, e Nº 02 – “Proposta Comercial”, quando da entrega dos mesmos. 

10.2.7 - O não cumprimento dos itens anteriores impedirá o representante de se manifestar de 

qualquer maneira durante a abertura dos envelopes participando apenas como assistente. 

10.3 A comissão de licitações examinará os documentos constantes do Envelope Nº. 1 – 

“Documento de Habilitação”, comunicando o resultado as licitantes na mesma sessão pública, se 
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assim entender em condições de fazê-lo ou o resultado será dado a conhecer através de 

publicação na imprensa oficial. 

10.4 O não atendimento de qualquer das exigências eu em cada no item 8.1 deste edital implicará 

na inabilitação da interessada. A proponente inabilitada ficará impedida de participar das demais 

etapas subsequentes dos procedimentos licitatórios, sendo-lhes devolvidos os Envelopes Nº 02 

originariamente fechados, após o decurso do prazo recursal ou sua denegação. 

10.5 A abertura do Envelope Nº 02 – “Proposta Comercial” dos licitantes habilitados dar-se-á 

segundo as hipóteses abaixo: 

10.5.1 Em seguida à abertura dos Envelopes Nº 1 – “Documentos de Habilitação”, na mesma 

sessão pública, se todos os licitantes desistirem expressamente da interposição de recurso contra 

habilitação ou inabilitação. 

10.5.2 Em data previamente publicada na imprensa oficial, nos demais casos, devendo os 

envelopes Nº 2, devidamente fechados e inviolados, ser rubricado por todos os presentes, ficando 

sobre a guarda da comissão de licitações. 

10.6 Abertos os envelopes nº 2 – “Proposta Comercial”, serão lidos os percentuais propostos, 

podendo os documentos de seu conteúdo serem examinados por todos os presentes credenciados, 

que os rubricaram juntamente com a comissão de Licitações, não se admitindo a desistência dos 

licitantes enquanto perdurar sua validade, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente 

e aceito pela comissão. 

10.7 De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverá ser 

obrigatoriamente assinada pelos membros da comissão de licitação isso e pelos representantes 

credenciados das licitantes presentes. 

10.8 As dúvidas que eventualmente surgirem durante o ato público serão, a juízo da comissão de 

licitações, resolvidas na presença das licitantes, quando assim o entender, ou serão dadas a 

conhecer pela mesma forma que se deu o edital. 

10.9 Poderão ser oferecidos recursos, relacionados a fase de julgamento das propostas no prazo 

legal. 

10.10 Todos os documentos dos envelopes “Documentos de Habilitação”, “Proposta Comercial” 

serão rubricados pelos representantes credenciados das empresas participantes e pelos membros 

da comissão municipal permanente de licitações. 

10.11 Fica facultado a Comissão Municipal permanente de licitações, ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências, para esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, ou ainda, pedir o parecer de outros órgãos, pessoas, da administração ou não. 
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Comprovada a existência de qualquer irregularidade a empresa será automaticamente excluída do 

certame. 

10.12. Os representantes das empresas licitantes tomarão ciência do certame e do competente ato 

de adjudicação e homologação através de publicação pelo Diário Oficial do Estado. 

10.13. Os atos públicos poderão ser presenciados por qualquer pessoa, porém, só terão direito de 

usar da palavra, a rubricar documentos, a consignar recursos e a firmar ata, os representantes 

devidamente credenciados pelas proponentes. 

 

11. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO 

11.1. A Comissão Municipal Permanente de Licitações julgará as propostas pelo critério de MAIOR 

OUTORGA INICIAL ao Poder Concedente. 

11.2. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no presente Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 

demais licitantes, ou que contenham rasuras. 

11.3. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas na 1ª 

colocação, a decisão da licitação será promovida por sorteio entre as licitantes empatadas, 

conforme o disposto no § 2º do artigo 45 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

11.4. No caso de participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no certame, serão 

observadas as disposições da Lei Complementar n.º 123/06. 

11.5. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, ou revogar a presente licitação a seu critério. 

 

12. DO JULGAMENTO 

12.1 – No caso das microempresas ou empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme 

descrito no item 8.1.4.9.3, dando sequência a abertura dos envelopes mesmo que estas 

apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade fiscal, 

12.2 – Será considerada vencedora a proposta que atendas às especificações do Anexo V e oferte 

a MAIOR OUTORGA INICIAL ao Poder Concedente. 

12.2.1 – Serão inabilitadas e desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou 

desatendam às especificações do Anexo V deste edital, independentemente do preço que ofertem. 

12.2.2 – Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados 

nas ofertas das demais licitantes. 
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12.3 – Serão desclassificadas, AINDA, as propostas que não se adequarem a um dos seguintes 

requisitos: 

a) não atenderem às exigências do Edital; 

b) apresentarem valor de outorga inferior ao mínimo estabelecido pela Administração; 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLAÇÃO 

13.1 A Comissão Municipal Permanente de Licitações, procedido o julgamento, encaminhará o 

processo completo, com a desclassificação das empresas, ao senhor Prefeito Municipal, a quem 

caberá determinar a adjudicação e homologação, convocando o vencedor para assinatura do 

contrato. 

13.2 A Prefeitura reserva-se o direito, na forma da lei, de, em qualquer etapa do procedimento 

licitatório até a assinatura do contrato, adotar as medidas que julgar oportunas e convenientes, nos 

termos § 3º do artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

13.3 Adjudicado o objeto da licitação à empresa vencedora e minutado o contrato, caberá ao Poder 

Concedente, fazer a convocação desta para a formalização dos compromissos. 

 

14. DA ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

14.1. Uma vez homologado o resultado desta licitação e adjudicado seu objeto ao licitante 

vencedor, o licitante vencedor será convocado para no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da devida convocação, para assinar o contrato de concessão. 

14.2. A Concessionária obriga-se a substituir ou prorrogar o prazo da garantia oferecida, caso 

expire a validade da mesma antes do encerramento do contrato. 

14.3. Havendo recusa ou o não comparecimento da licitante vencedora para assinar o contrato de 

Concessão, no prazo estabelecido, fica facultado à Administração convocar a licitante classificada 

em segundo (2º) lugar, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo 

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira (1ª) classificada. 

14.4. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado, uma única vez, quando solicitado e 

justificado, por escrito pela Adjudicatária; 

14.5 A recusa injustificada da Adjudicatária de atender o prazo estabelecido para assinatura do 

contrato de Concessão caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-os 

às penalidades legalmente estabelecidas. 

14.6. Para assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá constituir uma sociedade de 

propósito específico (SPE), sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada 

(ações). 
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14.6.1 A SPE fica autorizada pela Prefeitura a vender seus recebíveis para instituição financeira 

e/ou fundo de investimento. 

 

15. DOS RECURSOS 

15.1. Dos atos da Administração caberão os recursos previstos no artigo 109, da Lei 8.666/93 e 

suas alterações, que deverão ser dirigidos à autoridade superior à que praticou o ato impugnado, 

que deverão ser protocolizados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Araruama, situada 

na ___________ – Araruama/RJ. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DAS LICITANTES 

16.1. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

16.1.1. 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 de estes trabalhos serem executados. 

16.1.2. Quando uma parte do trabalho for subcontratado para o desenvolvimento de atividades 

inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como para implantação de 

projetos associados, a Concessionária deverá informar ao representante da Concedente sua 

intenção e fazê-lo, indicando qual o trabalho a ser subcontratado e os nomes das empresas. 

16.1.3. 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. 

16.1.4. 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. 

16.1.5. 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. 

16.1.6. A Concessionária será responsável pelos danos causados direta ou indiretamente ao poder 

concedente, 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. 

16.1.7. Os serviços ora licitados não incluem deveres de vigilância ou de guarda ou de seguro 

patrimonial em relação aos veículos estacionados na Área Rotativa, seus acessórios ou bens neles 
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deixados, bem como não incluem um dever de segurança pessoal de seus proprietários ou 

usuários. 

16.1.8. A Concessionária será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais, 

previdenciários, comerciais e outros que resultarem dos compromissos assumidos no contrato, não 

assumindo a Poder Concedente qualquer responsabilidade pelo pagamento dos encargos que 

competirem a mesma, tampouco se obrigando a restituições e reembolsos de valores principais e 

acessórios, despendidos com tais pagamentos. 

16.1.9. A Concessionária ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções e cuidados, 

visando evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, devendo 

prestar total observância às normas de direito do trabalho em especial as relativas à segurança e 

medicina do trabalho, bem como as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados e de 

terceiros contra tais danos, ficando sempre responsável pelas consequências originárias de 

acidentes que se verificarem. 

16.1.10. A Concessionária obriga-se a acatar as disposições legais e regulamentares, instruções 

complementares estabelecidas pela Secretaria _________, bem como colaborar com as ações 

desenvolvidas por seus prepostos responsáveis pela fiscalização do serviço e, em especial: 

16.1.11. Cumprir e colaborar com a autoridade no cumprimento do tempo de permanência dos 

veículos nos estacionamentos, conforme determinação do poder concedente. 

16.2. O serviço de gestão das áreas destinadas ao estacionamento rotativo regulamentado pago no 

Município compreenderá as seguintes obrigações e atribuições da Proponente vencedora: 

16.2.1. Adquirir, instalar e manter atualizados todos os equipamentos fixos e/ou, portáteis e/ou 

móveis, seus softwares, periféricos, peças e suprimentos de reposição e os acessórios necessários 

para a execução dos serviços especificados no TERMO DE REFERÊNCIA. 

16.2.2. Prestar serviço adequado, obedecendo às exigências de qualidade, continuidade, 

regularidade, eficiência, atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e segurança, bem como, 

garantindo a aplicação das leis, normas e regulamentos específicos, colaborando com as 

autoridades na adoção de medidas que visem à eficácia do sistema de estacionamento rotativo 

pago, assegurando a rotatividade na utilização de vagas. 

16.2.3. Desenvolver, operar e comercializar em rede credenciada e/ou licenciada, 

preferencialmente nos estabelecimentos do comércio e de serviço na Cidade, através de 

equipamento eletrônico a venda e emissão dos e-tiquetes (talão eletrônico) avulsos e talões do tipo 

raspadinha, correspondente ao período escolhido. 

16.2.3.1 Para maior comodidade para parte da população que não possui fácil acesso à tecnologia, 

poderão ser comercializados pela concessionária, talões do tipo “raspadinha”, como outro meio de 
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adesão ao estacionamento rotativo. Os talões poderão ser vendidos em pontos de venda 

localizados no comércio, no escritório da concessionária na cidade e pelos monitores nas ruas. 

16.2.4 Desenvolver, operar e comercializar a venda antecipada de recarga de créditos eletrônicos 

pela Internet munido de sistema e-commerce, também como pelos Postos de Venda Autorizados 

através dos equipamentos para utilização futura de aquisição dos e-tiquetes/talão eletrônicos pelo 

usuário, através do seu próprio aparelho celular. 

16.2.5. Projetar, implantar e proceder à manutenção de toda a sinalização de trânsito, precedido de 

aprovação e sujeito à fiscalização da área técnica responsável do poder Concedente referente por 

exclusividade ao estacionamento rotativo; 

16.2.6. Efetuar os controles administrativos e financeiros do sistema, proporcionando segurança ao 

poder Concedente, a possibilidade de verificação da arrecadação do sistema e principalmente 

maior qualidade da prestação dos serviços à população usuária; 

16.2.7. Promover campanhas educativas e promocionais sobre o sistema de estacionamento 

rotativo pago, orientando o usuário quanto à sua utilização, conforme demanda e pré-autorização 

do Poder Concedente; 

16.2.8. Instalar, sede, filial, escritório de representação ou posto avançado de atendimento na 

cidade concedente, preferencialmente na área central do Munícipio para atendimento ao usuário e 

utilização como base operacional; 

16.2.9. Estar capacitado para prestar as informações necessárias aos usuários, recepcionar e 

responder sugestões e reclamações na sua sede, em campo, pela Internet e através de serviço 

telefônico; 

16.2.10. A Concessionária compromete-se para fins de execução do objeto deste Edital, a não 

explorar mão-de-obra infantil, sob pena da rescisão deste ajuste, sem qualquer direito à 

indenização, nos termos da Constituição Federal, artigo 7º, Inciso XXXIII. 

16.2.11. A transferência direta ou indireta da concessão será admitida nos termos dos artigos 26 e 

27 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e consoante à minuta do contrato de 

Concessão que integra esse instrumento como Anexo III, somente após o término do período de 36 

meses de operação direta pela Concessionária. 

16.2.12 É admitida a contratação com terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como para implantação de projetos 

associados observado o disposto no artigo 25, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei Federal nª 8.975/1995; 

16.2.13. A Concessionária está obrigada a acatar as disposições legais e regulamentares e 

instruções complementares estabelecidas pelo Poder Concedente, bem como colaborar com as 

ações desenvolvidas pelos prepostos responsáveis da fiscalização do serviço especial: 
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16.2.14. Colaborar com a autoridade no cumprimento do tempo de permanência dos veículos nas 

vagas, conforme determinação do Poder Concedente; 

16.2.15. Manter os operadores uniformizados e supervisionar quanto à aparência e ao 

comportamento pessoal cuja responsabilidade é única e exclusiva da Proponente; 

16.2.16. Cobrar os serviços de acordo com os valores estipulados pelo Poder Concedente, 

respeitadas as condições previstas neste Edital; 

16.2.17. Prestar as informações necessárias aos usuários, através de local(is), endereço eletrônico 

e serviço telefônico de atendimento ao público apropriado(s), capazes de suprir a demanda da 

operação; 

16.2.18. Implantar e manter atualizados todos equipamentos eletrônicos; 

16.2.19. Manter atualizado o sistema de controle operacional dos Estacionamentos, exibindo-o 

sempre que solicitado pela Fiscalização; 

16.2.20. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços públicos 

concedidos implantação do Projeto, de acordo com as normas do contrato, deste edital que regeu a 

licitação correspondente e seus anexos e da legislação específica, devendo manter os trabalhos 

sobre sua supervisão, mesmo na hipótese de subcontratação de serviços acessórios e 

complementares; 

16.2.21. Submeter à aprovação do Poder Concedente o projeto executivo a ser implantado 

indicando as vagas, em até 120 dias após sua solicitação, podendo o mesmo ser implantado de 

forma gradual; 

16.2.22. Coordenar a execução dos serviços, de comum acordo com o Poder Concedente, 

mantendo a continuidade do serviços e evitando qualquer tipo de interrupção ou paralisações; 

16.2.23. Prestar serviço adequado, obedecendo às normas técnicas aplicáveis pelo Poder 

Concedente, e legislação de trânsito pertinente, colaborando com as autoridades na adoção de 

medidas que visem a eficácia do Projeto de Estacionamento Rotativo; 

16.2.24 Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes nos Ordens de Serviço demais 

determinações apresentados pelo Poder Concedente, bem como todas as normas legais que 

disciplinam serviços de Estacionamento Rotativo e as cláusulas contratuais da presente 

Concessão; 

16.2.25 Permitir aos encarregados da fiscalização do Poder Concedente livre acesso em qualquer 

época, os equipamentos e às instalações integrantes do serviço, observando programação prévia 

de visita em horário normal de expediente, sempre acompanhado de representante da 

Concessionária; 
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16.2.26. Assegurar que seu corpo técnico, ao exercer suas funções, observe os seguintes 

requisitos: 

 Usar total isenção no controle efetuado; 

 Usar de cortesia e polidez nas relações com o usuários; 

16.2.27. Indicar um representante, por ocasião da assinatura do contrato, que se incumbirá do 

relacionamento com o Poder Concedente. 

16.2.28. Atender prontamente as instruções e observar rigorosamente todas as disposições 

emanadas pelo Poder Concedente, a quem compete a supervisão e fiscalização de todo 

desenvolvimento dos serviços. 

16.2.29 Apresentar sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do 

adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos 

do FGTS de seus empregados. 

16.2.30. Efetuar, nas condições estipuladas no Contrato neste Edital e seus anexos, pagamento 

das importâncias relativas aos repasses mensais, à título de fiscalização, bem como pagamento 

das parcelas anuais da outorga, devido ao Poder Concedente, através de depósito bancário, na 

Conta Corrente por ela indicada. 

16.2.31. Executar e conservar a sinalização vertical e horizontal na malha delimitada para o 

estacionamento rotativo, serviços estes que correspondem a sinalização específica do 

estacionamento rotativo não devendo ser confundido com a sinalização habitual de trânsito. 

16.2.32. Efetuar, sempre que necessário, a reposição e manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos que compõem o sistema; 

16.2.33. Implementar serviço de monitoramento para o controle de horários dos tíquetes. 

16.2.34. Prestar serviço adequado a todos os usuários, mediante a cobrança das tarifas 

estacionamento fixadas, entendendo-se por serviço adequado, aquele que atende ao interesse 

público e corresponde às exigências de qualidade, continuidade, regularidade, eficiência, 

atualidade, generalidade, modicidade, cortesia e segurança. 

16.2.35. A concessionária terá até o 10º dia útil, após o vencimento do mês de operação, para 

apresentar o pagamento e a contabilização referente ao percentual de 5% destinado como 

pagamento, à título de fiscalização, ao Poder Concedente. 

16.2.36. Substituir, a qualquer tempo, mediante solicitação do Poder Concedente, de 

componente(s), da equipe técnica, em caso de ficar demonstrado que o(s) mesmo(s) não esteja(m) 

cumprindo satisfatoriamente o trabalho a ele(s) atribuído(s). 

 

16.3 OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 
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16.3.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas 

contratuais da Concessão; 

16.3.2. Determinar, quando aplicável, as modificações consideradas necessárias à circulação de 

veículos e pedestres, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

16.3.3. Autorizar, a seu critério, a subcontratação de atividades acessórias e complementares, 

desde que isso não implique em transferência da prestação do serviço público concedido, em 

perda de seu custo ou em detrimento de sua qualidade; 

16.3.4. Homologar reajustes e proceder à revisão dos valores das tarifas de estacionamento na 

forma prescrita em lei, decreto, nas normas pertinentes; 

16.3.5. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;                         

16.3.6. Intervir na prestação dos serviços nos casos e condições previstas em lei;  

16.3.7. Extinguir a Concessão nos casos previstos em lei e na forma prevista no contrato; 

16.3.8. Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados, recebendo, apurando e solucionando 

queixas e reclamações endereçadas à Concessionária por usuários, não atendidas pela mesma, 

cientificando-a, em até 30 (trinta) dias, das providências a serem tomadas;                         

16.3.9. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, rotatividade, preservação do meio 

ambiente e conservação dos equipamentos;                         

16.3.10. Proporcionar as condições adequadas e necessárias para execução dos serviços 

contratados, de acordo com os termos do contrato.                         

16.3.11. Indicar um servidor que se incumbirá relacionamento com a Concessionária; 

16.3.12. Para todas as fases de implantação, proceder à análise e aprovação dos projetos a serem 

implantados, submetidos pela Concessionária o Poder Concedente, autorizando, em seguida, o 

início da operação.                        

16.3.13. Liberar as áreas objeto do contrato, deixando-as totalmente desembaraçadas 

administrativa e juridicamente, livres de elementos estranhos ao sistema, dentro do prazo de 30 

dias a partir da data da emissão da ordem de serviço.                         

16.3.14. Julgar, regular e regulamentar eventual caso omisso do Contrato e dos documentos que o 

integram;                        

16.3.15. Fornecer à Concessionária, quando solicitado, Atestado Técnico, descrevendo 

especificando os serviços executados de acordo com objeto do presente Edital, conforme Artigo 30, 

§ 4º da Lei 8.666/93 e alterações;                      

16.3.16. Efetuar a fiscalização do serviço concedido.                         
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16.3.17. Efetuar a fiscalização de trânsito e as atividades administrativas de polícia do serviço 

concedido, por meio de efetivo, além de equipamentos, veículos, insumos, manutenção, apoio 

técnico e outros recursos relacionados à atividade. 

16.3.17.1. Efetuar fiscalização do cumprimento das normas do estacionamento rotativo, aplicando 

as penalidades aos infratores e arrecadando as multas decorrentes; 

16.3.17.2. Aceitar o abatimento, conforme previsto normativamente, da receita cessante, 

proveniente da fiscalização falha do Poder Público, sobre o valor a ser repassado a título de 

outorga, ressaltando-se que, quando o valor retido não for suficiente para se igualar a receita 

cessante , o Poder Concedente deverá arcar com o ônus da diferença desta receita; 

16.3.17.3. O poder concedente utilizará de todos os equipamentos e bens materiais necessários à 

efetiva fiscalização do serviço concedido a exercício do poder de polícia, de acordo com as normas 

aplicáveis á matéria, notadamente aplicando as penalidades aos usuários infratores. 

16.3.18. O poder concedente deverá conceder o ajuste das tarifas a cada 12 meses. 

16.3.19. Ressarcir à Concessionária, em caso de rescisão contratual motivada, o valor integral 

ofertado como Outorga Inicial pela prestação dos serviços. 

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Os esclarecimentos relativos a este edital serão realizados das 09:00 ás 18:00 horas de 

segunda a sexta-feira, junto a Comissão de Licitação, localizada no prédio da Prefeitura Municipal 

de Araruama/RJ. 

17.2. As licitantes poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 02 (dois) dias úteis 

anteriores ao dia da entrega dos envelopes, durante o horário comercial, no seguinte endereço 

mencionado no preâmbulo neste edital. 

17.3. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não o fizer até 48 

(quarenta e oito) horas que anteceder a data programada para a entrega dos envelopes de 

habilitação. As eventuais impugnações deverão ser protocoladas no endereço citado no item 17.1, 

no Setor de Protocolo. 

17.4. Todos os documentos, que importem assunção de responsabilidade da licitante, deverão ser 

assinados em conformidade com as condições de representação ativa ou passiva, prevista em 

seus estatutos ou contrato social, sendo que o(s) signatário(s) deverá(ão) estar devidamente 

identificado (s). 

17.5. Constatada a inveracidade de qualquer das informações e/ou documentos fornecidos pela 

empresa licitante, poderá ela sofrer, além da declaração de sua inidoneidade, quaisquer das 

sanções adiante transcritas: 
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17.5.1. Não qualificação para outras licitações a serem realizadas pela MUNICIPALIDADE. 

17.5.2. Desclassificação, se a licitação se encontrar em fase de julgamento.  

17.6. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, visando, 

principalmente o cumprimento do dispostos no artigo 3° , da Lei Federal n° 8.666/93 e a 

salvaguarda dos interesses da Administração. 

17.7. E para que ninguém alegue ignorância será o presente edital publicado em resumo, no Diário 

Oficial do estado e em jornal de grande circulação e afixado em local próprio desta Sede. 

 

 

 

                                                                             Araruama, 02 de Fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Hérique da Costa Corrêa 

Presidente da Comissão de Licitação 

Mat. 9950364-0 
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ANEXO I 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

À Prefeitura de Araruama 

Aos Cuidados: Comissão de Licitações 

Referência:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

  PROCESSO Nº 27202/2018 

 

Objeto: CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 1.884 VAGAS DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO 

ROTATIVO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA 

INFORMATIZADO, conforme Edital e Anexos. 

 

Prezados Senhores,  

A (empresa) inscrita no CPNPJ nº, vem pela presente propor executar, sob nossa integral 

responsabilidade e risco, todos os serviços objeto da Concorrência Pública nº 002/2018, ofertando 

à Prefeitura Municipal de ARARUAMA em remuneração pela outorga de concessão, a outorga 

inicial de R$ _________. 

Prazo da Concessão: 10 anos renováveis por iguais períodos 

Esta proposta tem validade por 60 (sessenta) dias. 

 

___________________, __ de ___________________ de 2018. 

 

 

 

Razão social da licitante 

Nome do responsável 

Cargo do mesmo 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

PROCESSO Nº 27202/2017 

 

CONTRATO Nº ___/____ 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio de 

Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, com sede na 

Avenida John Kennedy, 120, Centro, Araruama/RJ, neste ato representado pela Exma. Sra. Prefeita, Lívia Bello, 

brasileira, casada, portador da carteira de identidade nº _________, inscrito no CPF (MF) sob o nº _________, residente 

e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente PODER CONCEDENTE, de outro lado, a sociedade 

empresária _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, com sede estabelecida na 

___________________________, por seu representante legal Sr. __________________, brasileiro, casado, empresário, 

residente e domiciliado à ________________________, portador da Carteira de Identidade nº _________________, e 

inscrito no CPF sob o nº __________________, neste ato por si ou por seu procurador com poderes expressos para este 

mister, doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA, acordam e ajustam firmar o presente instrumento de 

contratação nos termos dos artigos 99 e 100 da Lei Orgânica Municipal, Decreto nº 149/2017 e Decreto Municipal n° 

165/2017, Lei nº 8.666 de 21 de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, vinculado à proposta apresentada 

pela CONCESSIONÁRIA e ao Edital de Licitação modalidade de Concorrência nº 002/2018, por conta do exposto nos 

autos do Processo Administrativo nº 27202/2017, bem como às cláusulas abaixo:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: 

 

1.1 O objeto do presente instrumento é a outorga de Concessão a título oneroso do serviço público de estacionamento 

rotativo de veículos automotores e congêneres, na forma da Lei e Termo de Referência. 

 

1.2. Integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais, a proposta da 

CONTRATADA e o Edital de Concorrência nº 002/2018 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE  

 

2.1. A necessidade de modernização do sistema de estacionamento rotativo público, enquanto parte de uma política de 

melhoria do trânsito nas suas áreas centrais, ao mitigar os fatores já presentes de baixa fluidez de tráfego, combinado com 

circulação elevada e crescente frota de veículos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 

3.1. O prazo da Concessão da Outorga de Serviço Público será de 10 (dez) anos, contados a partir da publicação do 

extrato do contrato no Diário Oficial do Município, permitida a prorrogação por uma só vez e, no máximo, por igual 

período, desde que comprovada a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido na legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO DA CONCESSÃO 

4.1 O valor da outorga se constitui em percentual sobre a receita bruta total estimada num prazo de 10 anos, 

deduzidas as despesas com pessoal, operacional, tributos, investimentos, administrativo e demais despesas 

inerente, com receita estimada em R$ 45.811.263,18 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e onze mil duzentos e 

sessenta e três reais e dezoito centavos) conforme estudo de viabilidade técnica em anexo, com outorga inicial mínima 

de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) que serão pagos 50% (cinqüenta por cento) na assinatura do 

contrato, e o restante em 09 (nove) parcelas pagas anualmente, na forma do Decreto nº 114/2017.  

 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
             Secretaria Municipal de Administração 

           Comissão de licitação 
  
 

                                                                                                                                          Elaboradora Adriana de Araújo Melo Soares 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br                              24 

Processo Nº__________ 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 

4.2 A Concessionária vencedora obriga-se ainda a, efetuar um repasse mensal de 05% (cinco por cento) do faturamento 

mensal do contrato, a título de fiscalização, ambos conforme art. 15 do Decreto Municipal nº114/2017. 

 

4.3. Após o atraso de 03 (três) meses da prestação mensal de permissão de uso, poderá o Termo de Concessão de Serviço 

Público ser revogado, perdendo o permissionário qualquer direito de uso do espaço público, devendo retirar seus 

equipamentos no prazo de 10 dias corridos, após a notificação da revogação automática e unilateral do referido Termo.  

 

4.4. Considera-se atraso, o pagamento não realizado no prazo do item 4.2., ou o pagamento realizado após este prazo. 

Caso a data de vencimento da prestação mensal caia em fim de semana ou feriado, considera-se a data de vencimento o 

dia útil imediatamente posterior. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS REAJUSTES 

 

5.1. Ao Poder Concedente caberá a atualização das tarifas no Município de Araruama, que deverão ser reajustadas 

anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampla (IPCA), pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 

6.1. Caberá á Concessionária, além das obrigações estabelecidas no Edital: 

 

6.1.1. Executar os serviços objeto do presente Contrato de acordo com a técnica aplicável a trabalhos desta natureza, com 

zelo e diligencia, bem como com rigorosa observância ás especificações e anexos do Edital, deste Contrato e dos demais 

detalhes e ordens que emanarem da Secretaria Municipal de Transporte.  

 

6.1.2. A exploração comercial deverá observar e se ater ás atividades descrita no Edital de Licitação Concorrência 

Pública nº 02/2018, origem deste contrato. 

 

6.1.3. Arcar com todas as despesas de transporte, operação e manutenção relativa á mobilização e desmobilização de seu 

pessoal e equipamento. 

 

6.1.4. Manter representantes que estarão credenciados a representá-la em todos os atos referentes á execução do presente 

Contrato. Estes representantes terão como substitutos, em seus impedimentos ocasionais, seus auxiliares diretos, 

credenciados perante a Secretaria Municipal de Transporte, os quais ficarão também permanentemente no local. 

 

6.1.5. Na hipótese da Concessionária necessitar substituir seus propostos, deverá informar o nome dos substitutos por 

escrito á Concedente. 

 

6.1.6. Facilitar para a Secretaria Municipal de Transportes todos os meios necessários á fiscalização dos serviços, 

fornecendo toda a documentação requerida. 

 

6.1.7. Fornecer toda a mão de obra necessária aos serviços objeto deste Contrato, assumindo total responsabilidade pelo 

pagamento dos salários e demais direitos e vantagens de seus empregados, bem como pelo fiel cumprimento de todas as 

obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor. 

 

6.1.8. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre os empregados da Concessionária, ou de suas subcontratadas, 

com a Concedente. 

 

6.1.9. Respeitar rigorosamente a legislação pertinente e em especial, as normas e diretrizes emanadas do Poder Executivo 

Municipais. 

 

6.1.10. Fornecer todos os materiais e equipamentos para os serviços objeto deste Contrato, ficando a cargo destas o 

transporte dos equipamentos de sua propriedade a serem alocados aos serviços, sem nenhum ônus para Concedente. 

 

6.1.11. Correrão por conta exclusiva da Concessionária quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos causados por ela 

ou suas subcontratadas á Concedente ou a terceiros. 
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6.1.12. A Concessionária será a única responsável pela guarda, dos equipamentos e materiais objeto da presente licitação, 

bem como das instalações relacionadas, cumprindo-lhe prever e prover o necessário seguro, a fim de acautelar danos ou 

prejuízos decorrentes de incêndio, raio, explosão, vendaval, danos elétricos, impacto de veículos, responsabilidade civil, 

queda de avião. 

 

6.1.13. Obriga-se á Concessionária a manter-se perfeitamente em dia com o pagamento de todas as obrigações fiscais e 

sociais, inclusive com as contribuições previdenciárias, bem como a exigir das eventuais subcontratadas rigorosa 

comprovação de idênticas quitações. 

 

6.1.14. A Concessionária deverá efetuar o pagamento do valor mensal fixado a título de remuneração da concessão, 

conforme previsto na cláusula 4ª (quarta) deste contrato. 

 

6.1.15. Obriga-se a Concessionária a ressarcir os créditos não utilizados pelos usuários, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após o término do contrato. 

 

6.1.16. Obriga-se a Concessionária a publicar demonstrações financeiras periódicas. 

 

6.1.17. Obriga-se a Concessionária em tomar todas  as providencias e adotar as medidas necessárias para garantir a 

adequada e satisfatória operação do sistema, tais como: 

 

a) Gerenciamento; 

b) Treinamento de pessoal; 

c) Fornecimento de uniformes, equipamentos, materiais de consumo, combustível e impressos; 

d) Confecções de placas de sinalização vertical e horizontal atendendo as normas do CONTRAN; 

e) Aquisição de veículos para a fiscalização; 

f) Outros gastos decorrentes de atividades correlatas a serem desenvolvidas 

g) Manter os usuários permanente e suficientemente informados acerca do funcionamento do sistema. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. A Concedente terá o direito de exercer ampla fiscalização sobre os serviços previstos no presente Contrato, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Transporte, não importando a ação ou omissão dessa fiscalização em redução ou 

supressão das responsabilidades da Concessionária por eventuais erros, falhas ou omissões relacionadas com os serviços. 

A fiscalização da Concedente deverá apontar as faltas cometidas pela Concessionária, por escrito concedendo-lhe prazo 

compatível para solução, salvo emergências. Na hipótese de não 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES  

8.1. Pela inexecução total ou parcial deste Termo de Concessão de Uso, a CONCESSIONÁRIA poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à CONCESSIONÁRIA, as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, e, 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida. 

 

8.2. A multa prevista no item 5.2. não tem caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento 

dela não exime a CONCESSIONÁRIA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha 

acarretar ao CONCEDENTE ou ao Município. 

 

8.3. No caso de atraso do pagamento mensal à Prefeitura, a CONCESSIONÁRIA , fica sujeita a multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor em atraso, acrescido de encargos moratórios à razão de 2% (dois por cento) ao mês, bem como será 

aplicada advertência, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública.  

 

8.4. Na eventualidade de aplicação de multa à CONCESSIONÁRIA, poderá ser cobrada diretamente da empresa, de 

forma amigável ou judicialmente, e ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas. 
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8.5. A recusa da adjudicatária, em assinar o contrato dentro do prazo acima estabelecido, estará sujeita à multa de 5% 

(cinco por cento) do valor anual da concessão de uso, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei 8.666/93.  

 

8.6. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA deixar de prestar os serviços da concessão, ainda que parcialmente, em um ou 

mais dias, ficará sujeita a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal contratado, podendo a Prefeitura rescindir o 

contrato. 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

9.1. A CONCESSIONÁRIA providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente Termo de Concessão de Uso, 

na forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 

10.1. Os casos omissos ao presente Termo serão resolvidos em estrita obediência às diretrizes das Leis Federais nº 

8.666/93 e nº 8.987/95, e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, para qualquer procedimento relacionado 

com o cumprimento do presente Contrato, excluído qualquer outro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou 

estipulado, foi lavrado o Presente Termo em 05 (cinco) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 

 

Araruama, __ de __________ de 2012. 

 

MUNICÍPIO DE ARARUAMA 

Lívia Bello 

Concedente 

 

____________________________ 

Concessionário 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª) ___________________________________ 

Nome: 

CPF:  

 

2ª)  ___________________________________ 

Nome: 

CPF:    
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ANEXO III 

ESTUDO DE VIABILIDADE  
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ANEXO IV 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

PROCESSO Nº 27202/2017 

 

DECLARAÇÃO 

 

  A empresa (Razão social da empresa) ......................................................., 

devidamente inscrita sob o CNPJ de nº ...................................................., estabelecida à (endereço 

completo) ......................................................, DECLARA sob as penas da Lei que não há fato 

impeditivo à sua habilitação e que está apta para licitar com qualquer Órgão Público, e que está 

ciente de que deverá declará-lo quando ocorrido, durante o procedimento licitatório ou da execução 

do contrato. 

  DECLARA também que responde pela veracidade e autenticidade das informações 

prestadas. 

  Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Local, dia/mês/ano 

 

Razão social da empresa 

Nome do Responsável pela empresa 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
             Secretaria Municipal de Administração 

           Comissão de licitação 
  
 

                                                                                                                                          Elaboradora Adriana de Araújo Melo Soares 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br                              29 

Processo Nº__________ 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 

 

 

ANEXO V – MODELO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ______/____ 

PROCESSO Nº _____/________-_____ 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMRPESA DE PEQUENO 

PORTE (MODELO) 

 

(Nome/razão social), ..................................................... inscrita no CNPJ ......................... por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..........................................., portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ....................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA, para fins 

do disposto na Lei Complementar n.º 123/06 no tocante ao direito de preferência e critérios de 

desempate na CONCORRÊNCIA N.º 002/2018, sob as sanções administrativas  cabíveis e sob as 

penas da lei, ser MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da 

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da 

referida Lei Complementar. 

................................................ 

(local/data) 

................................................ 

Assinatura 
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ANEXO VI 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº _002/2018 

 

 

1. OBJETO:  

 

O objeto da presente Termo de Referência é a concessão a título oneroso do serviço público de 

estacionamento rotativo de veículos automotores e congêneres, sob a modalidade 

CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR OFERTA DE OUTORGA, nas vias e logradouros públicos 

do Município Araruama, nos termos da Lei Municipal 1.951 de 13 de Maio de e 2015 e Decreto 

nº114/2017.  

2. JUSTIFICATIVA: 

 

O município de Araruama, com população estimada de 112 mil habitantes, e uma frota total de 

55.202 veículos, apresenta, assim como outras cidades brasileiras, uma alta e crescente demanda por 

estacionamento, com veículos disputando vagas de estacionamento, em um espaço cada vez mais 

limitado. 

Com o rápido crescimento da frota de veículos no país, acompanhando os níveis de crescimento de 

renda da população, e ainda amparados por políticas oficiais de incentivo à venda de automóveis, 

dado o perfil de geração de empregos e arrecadação tributária, as cidades brasileiras, não importando 

seu tamanho, têm assistido o surgimento de problemas de trânsito antes comuns e restritos apenas às 

cidades de maior porte. 

Neste sentido, a conjugação de fatores como nível de renda, incremento da atividade econômica, 

com foco na atividade comercial nas áreas centrais da nossa cidade, juntamente com aumento 

populacional e da frota de veículos têm contribuído para elevar a densidade de tráfego nas áreas 

centrais do município, resultando em aumento da concentração de veículos em circulação, com 

conseqüente redução das velocidades médias de circulação até o ponto de estrangulamento da 

capacidade viária local. 

Como uma das consequências do quadro acima, dentre outras relacionadas ao trânsito, explica-se a 

razão da demanda por estacionamento nas áreas públicas crescer e eventualmente atingir um ponto 

de saturação quando não são adotadas, em primeiro lugar, políticas de incentivo à rotatividade, como 

TERMO DE REFERÊNCIA ESTACIONAMENTO ROTATIVO 
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a criação de sistemas de estacionamento rotativo público, até o ponto em que fazem-se necessárias 

políticas mais enérgicas de restrição à circulação de veículos nas áreas centrais, paradoxo máximo 

da massificação do transporte individual, quando já não é possível contemplar todos os proprietários 

de automóvel com a possibilidade de circular, nem estacionar, seus veículos nas áreas centrais do 

município, seja por absoluta falta de espaço físico, imposta por restrições de ordem financeira e 

legal, ou mesmo ambiental, como fator e motor proeminente na mudança de toda uma cultura de uso 

do automóvel enquanto meio de transporte individual. 

Dessa forma, a ordenação do uso do espaço público em suas vias públicas justificaria, por si só, a 

necessidade de modernização do sistema de estacionamento rotativo público, enquanto parte de uma 

política de melhoria do trânsito nas suas áreas centrais, ao mitigar os fatores já presentes de baixa 

fluidez de tráfego, combinado com circulação elevada e crescente frota de veículos.  

3. CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DA OPERAÇÃO: 

 

3.1.1 Monitoramento e Fiscalização. 

O monitoramento e a fiscalização serão realizados pela Concessionária através de seus agentes em 

havendo irregularidades os agentes emitirão Aviso de Cobrança de Tarifa e Aviso de Pós Uso que 

deverá ser deixado no veículo, como também disponível para consulta eletrônica pelos agentes de 

trânsito do Município para as devidas providências conforme a irregularidade constatada. 

3.1.2 Estacionamento Rotativo Remunerado. 

Sistema de estacionamento em logradouros públicos, pré-definidos por decreto do Executivo por 

ocupação máxima de dois períodos na mesma vaga. 

3.1.3 Cartão de Estacionamento. 

Cartão ou recibo em qualquer modalidade sendo ela impressa ou eletrônica que comprova o 

pagamento do preço público para utilização do estacionamento rotativo remunerado. 

3.1.4 E-tíquete. 

O e-tíquete é talão eletrônico com numeração única para cada ato de estacionamento esta numeração 

deverá sempre estar impressa no cartão de estacionamento. A geração, emissão e o controle dos lotes 

deverão estar obrigatoriamente sob responsabilidade do poder Concedente. 

3.1.5 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 pelo sitio da empresa Concessionária ou através de pontos de vendas. 

3.1.6 Conta pré-paga. 

Quanto 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 
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obrigatoriamente a um cadastro do usuário contendo no mínimo CPF e telefone, esta conta deverá 

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

 

3.1.7 Talões do Tipo “Raspadinha”. 

Para maior comodidade para parte da população que não possui fácil acesso à tecnologia, poderão ser 

comercializados pela concessionária, talões do tipo “raspadinha”, como outro meio de adesão ao 

estacionamento rotativo. Os talões poderão ser vendidos em pontos de venda localizados no 

comércio, no escritório da concessionária na cidade e pelos monitores nas ruas. 

3.1.8 Usuário. 

Condutor do veículo que utiliza o sistema de estacionamento rotativo público pago. 

  

3.1.9 Monitor. 

Pessoa credenciada pela Concessionária para exercer as atividades de monitoramento, orientação aos 

usuários e/ou condutores de veículos que utilizam o estacionamento rotativo pago, fiscalização do 

tempo de utilização das vagas, e no caso de irregularidade, pode emitir o “Aviso de Cobrança de 

Tarifa e Aviso de Pós Uso”. 

 

3.1.10 Agente de Trânsito. 

Pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das 

atividades de policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento, é o servidor competente para 

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

Trânsito – AIT”. Para ser agente da autoridade de trânsito o servidor, seja civil ou policial militar, 

tem que ser credenciado para poder exercer esta atividade, nos exatos termos do § 4º do artigo 280 

do CTB. 

 

3.2.  Aviso de Cobrança de Tarifa e Aviso de Pós Uso. 

O veículo que infringir qualquer regra prevista nesse Edital e seus Anexos poderá receber um “Aviso 

de Cobrança de Tarifa e Aviso de Pós Uso”, especificando o enquadramento da irregularidade, estes 

avisos são exclusivos para as áreas denominadas como “Rotativo Araruama” que abrangem todo e 

qualquer tipo de área definida para este fim. O veículo que estiver em situação irregular estará sujeito 

a ser autuado por um agente de trânsito independentemente de ter sido notificado ou não com Aviso 

de Cobrança de Tarifa e Aviso de Pós Uso. 

A emissão do Aviso de Cobrança de Tarifa e Aviso de Pós Uso deverá ser feita por equipamento 

eletrônico, emitido pelo funcionário da Concessionária que deverá fixar o Aviso de Cobrança de 

Tarifa e Aviso de Pós Uso no veículo, ou onde for possível deixa-lo.  

A regularização do Aviso de Cobrança de Tarifa e Aviso de Pós Uso pode ser efetuada em qualquer 

Posto de Venda autorizado dentro do prazo de 03 (dias) dias úteis.  

 

3.2.1 Sob as penalidades da Legislação de Trânsito vigente, os veículos que permanecerem por 

período superior ao tempo máximo permitido, ou que não efetuarem pagamento, deverão regularizar 
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sua situação em até 03 (três) dias úteis, através do pagamento do o valor correspondente a 10 (dez) 

horas de estacionamento, que serão convertidos em crédito ao usuário, já descontando o período que 

o veículo permaneceu irregular. 

 

3.3. Tipos de Áreas de Estacionamento Rotativo 

Considerando manter o princípio da maior rotatividade das vagas para possibilitar que um maior 

número de veículos utilize uma mesma vaga, como também as normas estabelecidas pelo 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito fica conceituado as áreas de estacionamento rotativo 

pago, de acordo com as características e finalidade, da forma abaixo descrita: 

 

a) VAGAS ROTATIVAS: São partes das vias consideradas como aquelas com maior fluxo de 

veículos e demanda de estacionamento, devendo pelo sistema ser desestimulado o uso através da 

cobrança de tarifa para veículos sendo que o período é de até duas horas de estacionamento 

regulamentado, na mesma vaga; 

 

b) VAGAS ESPECIAIS DE ESTACIONAMENTO: São estacionamentos distribuídos na área 

Rotativo Araruama, considerados como estratégicos e necessários para o funcionamento e 

desenvolvimento das atividades coletivas, sociais, comerciais e industriais: 

 

b.1) Área de estacionamento para veículos de pessoas portadoras de deficiências (PPDS): áreas de 

estacionamento destinadas à veículos conduzidos ou conduzindo pessoa portadora de deficiência 

física, mediante  a pagamento de tarifa devendo o veículo estar devidamente identificado e com a 

autorização conforme estabelece a resolução nº 304 de 18 de dezembro de 2008 do CONTRAN – 

Conselho Nacional de Trânsito; 

 

b.2.) Áreas de Estacionamento para veículo de idoso: são parte das vias sinalizadas para o 

estacionamento de veículos conduzidos ou conduzindo idosos, mediante pagamento de respectiva 

tarifa e devidamente identificado com a autorização conforme estabelece a resolução  nº 303 de 18 de 

dezembro de 2008 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito; 

 

3.4.  Equipamentos Eletrônicos 

Será o equipamento utilizado pela Concessionária para emissão e controle dos e-tíquetes, todos os 

equipamentos com essa finalidade deverão trabalhar de forma online permitindo que todas as 

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

em tempo real da operação. Estes poderão estar instalados nas vias públicas, ou nos postos de 

vendas, ou com os monitores da concessionária, ficando à critério do concessionário desde que 

seguindo as regras definidas para sua implantação.  

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
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4.1 – DA INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA A SER IMPLEMENTADA NA 

EXECUÇÃO E OPERAÇÃO DO “Rotativo Araruama”: 

4.1.1 Especificações mínimas do sistema digital de controle de estacionamento.  

 

A. Módulo para emissão do aviso de cobrança de tarifa – ACT 

 

 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS. 

I. Número do aviso de cobrança de tarifa, sendo este número único e seqüencial não podendo 

nunca ser repetido;  

II. Identificação do veículo – Placa, Marca, Modelo, Espécie, Tipo, Cor e Município;  

III. Identificação do local da emissão do aviso – Nome do logradouro, número, oposto ou defronte e 

a latitude e longitude registrada pelo equipamento;  

IV. Informações referentes a Lei Municipal que regulamenta estacionamento rotativo; 

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

com o tíquete vencido;  

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

próprio da concessionária; 

VII. Espaço destinado a observações, caso seja necessário algum comentário adicional; 

VIII. Data e hora da impressão do aviso de cobrança de tarifa; 

IX. Código de barras no formato CODE39 do número do aviso de cobrança de tarifa – ACT, 

sendo impresso além do código de barra respectivo, também a numeração do ACT logo abaixo 

do código de barra; 

X. Permitir o registro de até 5 (cinco) fotos do veículo infrator usando a câmera do equipamento. A 

cada foto registrada deverá estar associado a latitude e longitude, a data e hora do aviso na 

própria foto impressa no canto inferior de cada imagem; 

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

da concessionária menos as fotos registradas; 

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

dados (Rede de telefonia móvel). 

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

XIV. Sempre que for solicitado o cancelamento de um ACT o sistema deverá obrigatoriamente 

solicitar um motivo para a operação e não permitir que seja efetivado o cancelamento enquanto 

não for apontado o motivo;  

XV. Permitir que os ACT’s possam ser substituídos e obrigatoriamente deverá solicitar um motivo 

para a operação e não permitir que seja efetivado a substituição enquanto não for apontado o 

motivo. O ACT’s substituídos deverá indicar o número de seu substituto e o substituto deverá 

indicar o número do substituído para controle;  

XVI. Ao final do preenchimento do ACT o sistema deverá solicitar se o usuário deseja registrar outra 

imagem e vincular esta imagem ao número do ACT; 

XVII. Ao final do preenchimento do ACT o sistema deverá solicitar a senha do operador como 

garantia de que um operador não está efetuando o preenchimento em nome de outro; 

XVIII. No momento da validação do usuário e senha, o sistema deverá bloquear o acesso de dois 

usuários ao mesmo momento em equipamentos diferentes;  
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XIX. Ao final da impressão do ACT o sistema deverá armazenar a informação de que a via foi 

impressa para futuras consultas e controle;  

XX. As configurações de impressão deverão estar contidas em arquivo de configuração na retaguarda 

da aplicação, permitindo que seja feita qualquer alteração em seu leiaute sem a necessidade de 

alteração no código fonte do sistema;  

XXI. O sistema deverá ter o acesso ao sistema operacional do equipamento bloqueado por senha;  

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

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

estacionamento: URA, SITE, USSD e APLICATIVO. Caso seja constatado que o usuário 

efetuou o pagamento por qualquer destas formas, mas não deixou o tíquete no interior do veículo 

de forma visível, o sistema deverá avisar o operador da ativação do tíquete e qual a forma de 

pagamento ativada.  

 

B. Módulo para gerenciamento de abertura de caixa, venda de tíquete de estacionamento 

digital, sangria de caixa, suprimento de caixa, regularização de ACT’S e fechamento de caixa – 

Ponto de venda móvel.  

 

I. A primeira opção ao entrar no módulo para emissão de tíquete deverá ser a abertura do caixa, 

aonde será informado a quantidade de dinheiro entregue ao funcionário para início de sua 

jornada; 

II. Ao final da abertura do caixa, deverá ser impresso comprovante, contendo a data e hora da 

abertura do caixa, o número IMEI do equipamento que realizou a abertura, a identificação do 

funcionário da concessionária responsável pela abertura do caixa e o valor informado na 

abertura do caixa. Todos estes dados deverão ser armazenados no equipamento para ao final 

do dia compor o saldo em dinheiro para conferência;  

III. Número seqüencial com 9 dígitos, não podendo nunca ser repetida esta numeração;  

IV. Identificação do número IMEI do equipamento que realizou a venda do tíquete de 

estacionamento;  

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

estacionamento – Número de controle próprio da concessionária;  

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

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

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

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

automaticamente pelo sistema, não sendo permitido a sua alteração;  

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

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

atendimento à dúvidas: Telefone e endereço.  

XI. Para as opções de compra de tíquetes de estacionamento o sistema deverá permitir no mínimo 

o pagamento através de: 

a) Dinheiro em espécie; 

b) Créditos adquiridos antecipadamente por sitio na internet. 

XII. Deverá conter opção para que seja adicionado dinheiro ao caixa do funcionário durante a 

jornada de trabalho – SUPRIMENTO DE CAIXA;  

XIII. Ao final do preenchimento do suprimento de caixa, deverá ser impresso comprovante, 

contendo a data e hora do suprimento de caixa, o número IMEI do equipamento que realizou 
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o suprimento, a identificação do funcionário da concessionária responsável pelo suprimento 

de caixa e o valor informado no suprimento de caixa. Todos estes dados deverão ser 

armazenados no equipamento para ao final do dia compor o saldo em dinheiro para 

conferência;  

XIV. Deverá conter opção para que seja retirado dinheiro do caixa do funcionário durante a jornada 

de trabalho – SANGRIA DE CAIXA;  

XV. Ao final do preenchimento da sangria de caixa, deverá ser impresso comprovante, contendo a 

data e hora da sangria de caixa, o número IMEI do equipamento que realizou a sangria de 

caixa, a identificação do funcionário da concessionária responsável pela sangria de caixa e o 

valor informado na sangria de caixa. Todos estes dados deverão ser armazenados no 

equipamento para ao final do dia compor o saldo em dinheiro para conferência;  

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

REGULARIZAÇÃO. O processo deverá ser iniciado realizando a leitura do código de barras 

impresso no ACT, caso não seja possível a leitura do código de barras deverá permitir a 

digitação. Após a leitura o sistema deverá realizar a busca, utilizando a rede de telefonia 

celular disponível no Município, nos servidores de banco de dados e retornar 

automaticamente as informações: PLACA DO VEÍCULO, MARCA/MODELO DO 

VEÍCULO, NÚMERO DO ACT, DATA E HORA DA EMISSÃO DO ACT e VALOR DA 

REGULARIZAÇÃO PARA O ACT localizado.  

XVII. Se por ausência de rede de telefonia no momento da regularização, os dados poderão ser 

preenchidos manualmente e armazenados no equipamento com a informação de 

“Preenchimento com contingência” para posterior envio ao servidor de aplicação o qual 

deverá no momento que receber a regularização localizar o respectivo ACT e efetuar sua 

regularização. Todos estes dados deverão ser armazenados no equipamento para ao final do 

dia compor o saldo em dinheiro para conferência; 

XVIII. Para o pagamento do ACT – Aviso de cobrança de Tarifa, deverá ser possível o recebimento 

em Dinheiro espécie;  

XIX. Deverá exibir sempre o salto atual em reais para conferência do caixa, caso seja necessário;  

XX. Deverá conter opção para o fechamento do caixa ao final do turno do operador; 

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

realizadas: ABERTURA DO CAIXA, VENDAS, SANGRIAS, SUPRIMENTOS e 

REGULARIZAÇÕES indicando a hora que cada movimento foi feito e o valor de tal 

movimento. Para composição do valor final do caixa deverá ser considerada a seguinte 

fórmula:  

SALDO FINAL DO CAIXA = VALOR DA ABERTURA DO CAIXA + TOTAL DE 

VENDAS (Em dinheiro espécie) – TOTAL DE SANGRIA DO CAIXA + TOTAL DE 

SUPRIMENTO DE CAIXA + TOTAL DE REGULARIZAÇÕES (Em dinheiro espécie).  

XXII. Após a confirmação a impressão do fechamento do caixa, o valor do TOTAL DO CAIXA 

deverá constar zerado e não permitir nenhuma outra transação de SANGRIA, 

SUPRIMENTO, REGULARIZAÇÃO e FECHAMENTO DE CAIXA até que seja 

novamente feita a abertura de caixa;  

 

C. Emissão de tíquete de estacionamento digital – Ponto de venda fixa  

 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

Este equipamento deverá ser do tipo POS com teclado numérico.  
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 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS  

I. Número seqüencial com 9 (nove) dígitos, não podendo nunca ser repetida esta numeração; 

II. Identificação do número IMEI e/ou número de série do equipamento que realizou a 

venda do tíquete de estacionamento; 

III. Identificação do ponto de venda fixo responsável pela venda do tíquete de estacionamento; 

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

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

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

VII. Número da vaga onde o veículo está estacionando; 

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

automaticamente pelo sistema, não sendo permitido a sua alteração; 

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

Também deverá ser impresso ao final do tíquete, informações para atendimento à dúvidas: 

Telefone e endereço; 

X. Todo ponto de venda cadastrado deverá ter um saldo liberado pela concessionária e este saldo 

deverá ser abatido a cada venda de um tíquete de estacionamento; 

XI. O sistema de retaguarda deverá gerenciar o saldo dos pontos de venda e avisar a 

concessionária quando o saldo terminar para que seja feito a recolha dos valores e a 

liberação de novo saldo para o ponto de venda fixo;  

XII. As formas de pagamento disponibilizadas neste equipamento deverão ser: 

a. Dinheiro em espécie;  

b. Créditos adquiridos antecipadamente por sitio na internet; 

 

D. Aquisição de créditos de estacionamento através de sitio na internet. 

  

I. Deverá ser disponibilizado sitio (site) na internet para aquisição de créditos de 

estacionamento;  

II. O sitio (site) deverá conter informações objetivas do funcionamento do sistema e de todas as 

formas de pagamento e uso das horas de estacionamento;  

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

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

para acesso ao módulo de gerenciamento de sua conta e apresentar contrato de uso dos 

serviços, aonde deverá constar de forma clara todas as informações para o usuário e obrigar 

que seja confirmada sua leitura antes da finalização do cadastro;  

IV. Após a confirmação da leitura e o usuário concordando com os termos do contrato, o mesmo 

deverá efetuar o cadastro dos números de telefones que farão uso do sistema e as placas dos 

veículos que poderão ser estacionados. Tanto os números de telefone para ativação como as 

placas não deverão ser limitados por quantidade, permitindo que o usuário cadastre tantos 

forem necessários para seu uso;  

V. O sitio deverá ser homologado por empresa certificadora e após a informação do CPF para 

entrada no módulo de gerenciamento da conta do usuário, todas as transações serão feitas 

utilizando certificado SSL de no mínimo 128 bits;  

VI. Os usuários deverão dentro do módulo de gerenciamento de sua conta ter acesso a: 

a) Todos os dados informados em seu cadastro para alteração se necessário; 

b) Inserção de novos números de telefones;  
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c) Consulta a seu saldo;  

e) Consulta a seu extrato, contendo toda a movimentação financeira gerada pelo uso do sistema. 

Todas as transações deverão estar disponíveis para consulta, independente do tempo solicitado, ou 

seja, o usuário terá sempre acesso a todas as suas transações desde o período de seu cadastro;  

f) Alteração de sua senha de uso;  

g) Compra de créditos de estacionamento devendo no mínimo ser possível utilizar duas bandeiras de 

operadora de cartões diferentes, sendo a opção de crédito disponível para ambas; 

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

endereço informado ao cadastro, para controle do usuário quanto à utilização de sua conta;  

 

E. Utilização de créditos de estacionamento através de sitio na internet responsivo para uso em 

aparelhos celulares. 

I. A concessionária deverá disponibilizar sitio na internet, com formato responsivo para se 

adequar aos vários modelos de sistema operacional e tamanhos de telas disponíveis nos 

celulares atualmente;  

II. Deverá validar o usuário, solicitando o CPF e a senha cadastrada no sitio da internet;  

III. Após a validação do usuário e senha, deverá solicitar que seja informada a placa para a qual 

deseja ativar horas de estacionamento;  

IV. Após a informação da placa, deverá solicitar informações de aquisição de horas de 

estacionamento, devendo ser no mínimo para os tempos 60 e 120 minutos; 

V. Após a informação do tempo a ser adquirido, o sitio responsivo deverá informar se a 

transação foi aceita ou não;  

VI. Caso a transação seja aceita, o sitio responsivo deverá informar o horário final de validade do 

estacionamento; 

 

F. Utilização de créditos de estacionamento através de aplicativos disponibilizados 

gratuitamente nas respectivas lojas virtuais.  

I. A concessionária deverá disponibilizar no mínimo aplicativo nas lojas virtuais de aplicativos, 

para ser adquirido sem custo algum ao usuário; 

II. Os aplicativos deverão ter no mínimo as funcionalidades:  

a) Identificação do usuário, sendo solicitado o CPF e a senha para entrada ao menu principal da 

aplicação;  

b) Validação do usuário e senha com as informações fornecidas no cadastro feito pelo usuário no 

sitio da Internet;  

c) Caso o usuário não seja cadastrado no sistema, o aplicativo deverá disponibilizar item para o 

cadastro possibilitando as mesmas funcionalidades do item 5 deste Termo de Referência; 

d) Solicitar ao usuário durante a instalação do aplicativo ou durante o uso, sua autorização para 

acesso as coordenadas fornecidas pelo GPS do equipamento, podendo desta forma, localizar sua 

posição dentro do município e possibilitando em futuras implementações oferecer tarifas 

diferenciadas para a região; 

e) Opção para que seja ativado tempo de estacionamento, com no mínimo as opções de60 e 120 

minutos. Após a confirmação do tempo e a validação pelo aplicativo, deverá ser informado ao 

usuário o horário final do estacionamento; 
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f) Exibir o tempo para o término do estacionamento de forma decrescente;  

g) Emitir alarme de final de estacionamento conforme tempo configurado no sistema;  

h) Opção para compra de créditos de estacionamento no mínimo sendo disponibilizada a opção de 

compra por cartão créditos;  

i) Opção para consulta a seu extrato, contendo toda a movimentação financeira gerada pelo uso do 

sistema. Todas as transações deverão estar disponíveis para consulta até 30 dias anteriores a data 

atual; 

j) Opção para consulta em mapa georreferenciamento de aonde estão os Pontos de venda fixo mais 

próximos e pontos de venda móvel mais próximos;  

 

G. Talões do tipo “Raspadinha”. 

I. Para maior comodidade para parte da população que não possui fácil acesso à tecnologia, 

poderão ser comercializados pela concessionária, talões do tipo “raspadinha”, como outro 

meio de adesão ao estacionamento rotativo. Os talões poderão ser vendidos em pontos de 

venda localizados no comércio, no escritório da concessionária na cidade e pelos monitores 

nas ruas. 

 

H. Emissão de auto de infração de trânsito 

 

I. Sistema para emissão de autos de infração pelos agentes de trânsito do Município;  

II. Deverá atender integralmente os dispostos nas portarias n°s 59/07 e portaria 1279/10; 

III. Módulo para recebimento dos ACT’s feitos pelos funcionários da concessionária, permitindo 

que o agente possa se dirigir diretamente para o local aonde o ACT foi emitido.  

 

I. Emissão de auto de infração de trânsito. 

I. Sistema para emissão de autos de infração pelos agentes de trânsito do Município;  

II. Deverá atender integralmente os dispostos nas portarias n°s 59/07 e portaria 1279/10; 

III. Módulo para recebimento dos ACT’s feitos pelos funcionários da concessionária, permitindo 

que o agente possa se dirigir diretamente para o local aonde o ACT foi emitido.  

 

J. Software retaguarda para gestão de todas as formas de pagamento, dos avisos de cobrança 

de tarifa emitidos, das regularizações recebidas e dos autos de infração de trânsito.  

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

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

infração gerados, inclusive disponibilizando estas informações para auditoria do Município 

aonde e quando for solicitada para tal; 

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

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

setores, Cadastro de ruas, Cadastro de equipamentos e quaisquer outros que forem necessários; 

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

disponibilizadas são: 

a) Módulo para relatório dinâmico, aonde deverá constar todas as informações referente ao ACT’s 

emitidos; 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
             Secretaria Municipal de Administração 

           Comissão de licitação 
  
 

                                                                                                                                          Elaboradora Adriana de Araújo Melo Soares 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br                              40 

Processo Nº__________ 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 

b) Deve ser possível incluir ou excluir do relatório qualquer dos campos mencionados de forma 

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

c) Deve ser possível agrupar e totalizar por qualquer dos campos citado no item a, permitindo ao 

gestor de forma prática e rápida gerar relatórios com os totais pelo agrupamento selecionado, 

inclusive, sendo possível o agrupamento por mais de um campo, sem limites;  

d) Deve possuir módulo para regularização manual dos ACT’s utilizando o código de barras 

impresso para tal procedimento; 

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

informações mínimas a serem disponibilizadas são: 

a) Valores de créditos utilizados com o sitio da internet, pontos de vendas fixo, pontos de venda 

móvel;  

b) Valores de utilização de tempo de estacionamento contendo a data e hora da aquisição do tempo 

de estacionamento, a forma de aquisição do tempo (Sitio internet (site) responsivo, URA, 

Aplicativo móvel, USSD. Deve conter as mesmas informações para as regularizações efetuadas; 

c) Extratos de utilização por usuário do sitio da internet (site); 

V. Para os autos de infração de trânsito: 

a) Relatório dos autos gerados por agente e por data;  

VI. Conter todos os cadastros necessários para atender as portarias 59/07 e portaria 1279-10. 

VII. Deverá exibir em mapa georreferenciado e com ícones diferenciados os funcionários da 

concessionária, os agentes de trânsito, os pontos de venda móvel e fixo. Para cada item 

apresentado, sempre que o item for clicado, deverá exibir no mínimo as informações:  

a) Para os funcionários da concessionária: Total DE ACT’s emitidos do corrente dia. Detalhamento 

dos ACT’s emitidos com as respectivas fotos. Também exibir o total de tíquetes emitidos e o 

total de regularizações feitas, do corrente dia; 

b) Para os pontos de venda fixo e móvel, deverão apresentar o total de tíquetes vendidos do 

corrente dia até o momento; 

VIII. Módulo de Apoio à Autoridade de Trânsito  

a) Após a recepção da ocorrência de irregularidade de estacionamento, o sistema deverá auxiliar a 

autoridade de trânsito na confecção do auto de infração de trânsito para imposição de 

penalidade; 

b) Mecanismo que auxilie a administração no controle do talão de autuações que for outorgado a 

cada agente fiscalizados, registrando seu uso seqüencial e contínuo, eliminando qualquer 

possibilidade de que sejam utilizados de forma irregular ou de que os autos neles existentes 

deixem de ser apresentados à autoridade de trânsito; por qualquer motivo (erro, falha, rasura) e 

registrar a sua substituição; 

c) Mecanismo que gere informações das autuações canceladas, substituídas, pendentes e 

processadas referentes aos talões de autuações outorgados aos agentes fiscalizadores;  

d) Registro e Validação de Autuações lavradas em documento próprio; 

e) Mecanismo que permita a digitalização dos Autos de Infração lavrados como primeira etapa de 

tratamento das autuações dentro dos procedimentos sistema, evitando extravios ou adulterações 

posteriores dos documentos originais. O mecanismo disponibilizado deve ser compatível com 

plataforma Internet/Intranet utilizando como Front End um Browser com certificado de 

segurança que garanta sua procedência para instalação on-line, possibilitando sua utilização de 
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qualquer estação de trabalho que tenha um equipamento de digitalização (scanner) e transmissão 

das imagens capturadas via conexão on-line ao sistema de processamento; 

f) Mecanismo que permita a transcrição dos dados dos autos de infração lavrados a partir das 

imagens previamente digitalizadas, evitando o manuseio dos documentos originais nesse 

processo;  

g) Garantir que os dados transcritos dos autos de infração sejam validados por processo de 

digitação e verificação;  

h) Consistência dos códigos dos agentes fiscalizadores, impedindo que venham ser processadas 

autuações geradas por pessoal sem a devida competência legal; 

i) Consistência do prazo hábil para a expedição da notificação conforme estabelecido por lei 

municipal;  

j) Dispor de mecanismos que garantem o acompanhamento das autuações remetidas para 

processamento durante todo seu ciclo de processamento, iniciando-se de sua recepção pelo órgão 

gerenciador dos agentes fiscalizadores até a efetiva geração da notificação de aplicação da 

penalidade, pagamento ou cancelamento, informando todas as inconsistências detectadas pelas 

validações exigidas; 

k) Mecanismo que efetue a validação dos dados cadastrais do proprietário, marca e modelo do 

veículo, através das informações obtidas do órgão estadual de trânsito; 

l) Mecanismo que efetue a validação do prazo hábil para a expedição da notificação conforme 

inciso II, do parágrafo único, do Art. 281 do CTB; 

m) Mecanismo que permita a emissão da notificação de autuação e de aplicação de penalidade com 

o formulário de carta simples com comprovante de recebimento conforme padrão estabelecido 

pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos); 

n) Mecanismo que permita a emissão da notificação de autuação e de aplicação de penalidade com 

o Aviso de Recebimento Registrado com numeração de AR fornecida pela EBCT bem como seu 

código de barras; 

o) Mecanismo que permita controlar o uso e impressão de uma ou mais faixas de numeração AR 

fornecidas pelas EBCT pra cada tipo de formulário de notificação;  

p)Mecanismo que permita a emissão da notificação de autuação e de aplicação de penalidade com o 

CepNet conforme estabelecido pela EBCT;  

q) Mecanismo que permita a recepção de arquivos com histórico de entrega/devolução dos 

documentos fornecidos pela EBCT.  

r) Mecanismo que permita a emissão da notificação de autuação e de aplicação de penalidade, 

contendo os dados necessários para a caracterização da infração e cobrança através de 

documento arrecadável padrão Febraban, adequável ao modelo do banco que venha a ser 

determinado pelo Poder Concedente.  

s) Permitir que o Poder Concedente utilize contas bancárias específica para a emissão da 

Notificação de Penalidade;  

t) Mecanismo que permita a geração de notificações em lotes, permitindo definir a quantidade 

máxima de notificações por lote;  
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5. SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E MANUTENÇÃO. 

As áreas de estacionamento rotativo remunerado deverão ser identificadas através de sinalização 

vertical própria, estando em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro vigentes, e mantidas 

em perfeito estado de limpeza e conservação.  

 

A sinalização vertical compreenderá toda aquela referente ao estacionamento permitido e sua 

regulamentação, tais como: Dias e horários de operação do serviço, carga e descarga, carro-forte, 

pessoas portadoras de necessidades especiais, e idosas, motocicletas, veículos especiais, escolar, área 

de emergência, farmácias, entre outros. Todas as placas de sinalização vertical deverão ser 

produzidas com material reciclável, devido a sua durabilidade, e por não ter valor comercial para 

comercialização de metais diminuindo os roubos e custos de manutenção e necessidade de reposição. 

A sinalização horizontal deverá ser realizada conforme normas técnicas, demarcadas com faixas 

tracejadas. Deverá ser utilizada tinta a base de resina acrílica ou outro material, desde que aprovada 

pela concedente, destinada a demarcação de pavimento, na cor branca indicando os locais com 

estacionamento permitido e na cor amarela os locais com o estacionamento proibido ou de 

estacionamento emergencial como: farmácias e bancos, sendo que nestes locais a faixa deverá ser 

continuar. Compreenderam a implantação e manutenção da sinalização horizontal toda pintura de 

solo com exceção das faixas de pedestres e outras de sinalização para circulação em vias e 

logradouros destinados a área de estacionamento regulamentado. As legendas e símbolos referentes 

a: farmácias, bancos, motocicletas e outros, também deverão ser confeccionadas.  

 

No prazo máximo de 60 (sessenta) dias a concessionária deverá realizar toda a sinalização horizontal 

e vertical inicial, de acordo com as prioridades apontadas pela concedente. Entende-se como 

sinalização horizontal e vertical pertinente ao contrato todas as necessárias, referentes ao 

estacionamento rotativo remunerado, e que estão dentro dos setores onde serviço é explorado, como, 

por exemplo: espaços destinados a pessoas portadoras de necessidades especiais, mobilidade 

reduzida, idosos, farmácias, bancos, áreas de embarques e desembarques e estacionamento proibido. 

 

Ao final do prazo da concessão, todas as placas de regulamentação utilizadas na operação do 

Estacionamento Rotativo Araruama, reverterão para o Poder Público Municipal, sem qualquer ônus.  

 

6. DA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO VIDEO MONITORAMENTE. 

 

Em conformidade ao §2º do art. 1º do Decreto Municipal nº 114/2017 a empresa concessionária 

deverá instalar e fazer funcionar o monitoramente através de Câmaras e Vídeos das Vias e 

Logradouros descritos abaixo, disponibilizando-as, automaticamente a Guarda Civil do Município, 

bem como realizar todas as obras que se fizerem necessárias a esta operação. 
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Ao final do prazo da concessão, todos os equipamentos de viedomonitoramento utilizados, reverterão 

para o Poder Público Municipal, sem qualquer ônus.  

 

7. ÁREA DE ABRANGÊNCIA E NÚMERO DE VAGAS. 

 

As áreas de abrangência do Estacionamento Rotativo Araruama, refere-se as vias e logradouros 

públicos do Município de Araruama, que estão disponibilizadas no Decreto Municipal nº 114/17, em 

seu art. 2º, conforme descrito abaixo; 

 

 Vias e Logradouros Vagas 

1.  Rua Mário Vasconcelos 92 

2.  Rua Rosa Raposo 51 

3.  Comendador A. Carvalho 16 

4.  Rua México 33 

5.  Rua República do Chile 150 

6.  Avenida Getúlio Vargas 335 

7.  Rua Cons. Macedo Soares 44 

8.  Rua Ary Barroso  27 

9.  Rua Paul Harris 39 

10.  Rua João Vasconcelos 64 

11.  Rua República Dominicana 50 

12.  Travessa Ferreira 28 

13.  Rua Major Felix Moreira 111 

14.  Avenida Nilo Peçanha 177 

15.  Avenida Jonh Kennedy 23 

16.  Rua Arguias Cordeiro 58 
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17.  Rua Bento Lisboa 18 

18.  Rua Breno Resende 40 

19.  Rua Silvia Vasconcelos 21 

20.  Rua Bernardo Vasconcelos 74 

21.  Rua Oscar Clark 35 

22.  Rua República do Paraguai 65 

23.  Avenida Araruama 200 

24.  Avenida Brasil 133 

 TOTAL 1.884 

 

O número estimado de vagas é de 1884 (hum mil oitocentos e oitenta e quatro) vagas, podendo ser 

aumentada ou diminuída conforme a conveniência e necessidade do Poder Concedente.  

8. VALOR DA OUTORGA E REPASSE MENSAL. 

 

O valor da outorga se constitui em percentual sobre a receita bruta total estimada num prazo de 

10 anos, deduzidas as despesas com pessoal, operacional, tributos, investimentos, 

administrativo e demais despesas inerente, com receita estimada em R$ 45.811.263,18 (quarenta e 

cinco milhões, oitocentos e onze mil duzentos e sessenta e três reais e dezoito centavos) conforme 

estudo de viabilidade técnica em anexo, com outorga inicial mínima de R$ 1.500.000,00 (hum 

milhão e quinhentos mil reais) que serão pagos 50% (cinqüenta por cento) na assinatura do contrato, 

e o restante em 09 (nove) parcelas pagas anualmente, na forma do Decreto nº 114/2017.  

 

A Concessionária vencedora obriga-se ainda a, efetuar um repasse mensal de 05% (cinco por cento) 

do faturamento mensal do contrato, a título de fiscalização, ambos conforme art. 15 do Decreto 

Municipal nº114/2017.   

 

9. DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO. 
 

O estacionamento rotativo Araruama, funcionará no período de 01 de março a 01 de dezembro, de 

segunda-feira as sextas-feiras, no horário de 08:00h as 18:00h, e de 02 de dezembro a 28 de fevereiro 

de segundas-feiras a domingo de 08:00h as 22:00h. 

 

10. TARIFA POR VAGA. 

 

O valor da vaga do estacionamento rotativo Araruama será de R$ 1,25 no período de 30 minutos, 

R$2,50 no período de 60 minutos, R$ 3,75 no período de 90 minutos e R$ 5,00 no período de 120 

minutos. 



                    
                           
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

           ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
             Secretaria Municipal de Administração 

           Comissão de licitação 
  
 

                                                                                                                                          Elaboradora Adriana de Araújo Melo Soares 

Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – Araruama – RJ, CEP.: 28.970-000 – Tel.: (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br                              45 

Processo Nº__________ 

Ass.: _______ Fls. ____ 

 

 

11. PRAZO PARA CONCESSÃO. 

 

O prazo da Concessão da Outorga de Serviço Público será de 10 (dez) anos, contados a partir da publicação 

do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, permitida a prorrogação por uma só vez e, no máximo, 

por igual período, desde que comprovada a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido na legislação pertinente. 

 

12. 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: 

I. Informações gerais sobre localização, orientação e o uso do estacionamento rotativo; 

II. Recebimento e atendimento de sugestões, reclamações e consultas feitas pelos usuários e público em 

geral; 

III. Recebimento do comprovante de pagamento da tarifa de regularização quando houver; 

IV. Demais atividades decorrentes da prestação do serviço. 

 

13. 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 contar os objetivos do 

estacionamento rotativo, e deverão receber todas as informações e material de apoio e sinalização para correta 

prestação do serviços. 

Os PDVs deverão ser estrategicamente distribuídos não excedem a 100 (cem) metros da vaga para aquisição 

do tíquete, de forma atender uma proporção de um posto de venda para no máximo 30 (trinta) vagas em 

média, devendo ter fácil acesso e conter sinalização de identificação, de modo a atender adequadamente a 

demanda dos usuários. 

A proposta da distribuição física dos locais de venda de cartões dos equipamentos eletrônicos multi-vagas e 

equipamento deverá ser objeto de aprovação pela concedente. 

A concessionária deverá ser responsável por dimensionar um fluxo de produção e abastecimento de insumos, 

considerando o ciclo produção - aquisição - utilização dos tíquetes eletrônicos e talões, 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 sítio eletrônico de 

forma a facilitar aos usuários aquisição dos tíquetes eletrônicos ou seus créditos para o uso no sistema de 

telefonia celular. 
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CARLOS GOMES LIMA 

Mat. 9950340-0 

Secretário de Transporte 

 

  

 

ANEXO VII 

DECRETO 
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ANEXO XIII 

PLANILHA DE VIABILIDADE 
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ANEXO XIX 

PLANILHA DE CUSTOS 
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ANEXO X 

DECLARAÇÃO MENOR 

 

Declaração relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

........................................,inscrito no CNPJ n°...................,por intermédio de seu 

representante n°................................... e do CPF n°............................,DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V do artigo 27 da lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999,que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) 

 

Araruama,____de___________de 2018. 

 

________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO XI 

DECLARAÇÂO DE VISITA TÉCNICA 

_________________________________________________________ (nome empresa), atesta para os 

fins de direito, que tem pleno conhecimento dos serviços a serem realizados, das condições gerais e 

particulares, e que tomou ciência das especificações pertinentes ao objeto da Concorrência Pública nº 

002/2018. 

 

Nome do responsável da empresa: ___________________________________ 

Identidade:____________________ Órgão expedidor_____________________ 

CPF:____________________________ 

 

Assinatura do responsável da empresa:________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araruama, ___ de ____________________ de 2018 

 

 

p/Secretaria Municipal de Transportes 

 

 

Carimbo de CNPJ Empresa 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA SITE 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 02/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27202/2017 
 

 

 Razão Social: _____________________________________________________________ 

 

 CNPJ Nº _________________________________________________________________ 

 

 Endereço: ________________________________________________________________ 

 

 E-mail: __________________________________________________________________ 

 

 Cidade: ___________________ Estado: _____ Telefone: __________________________ 

 

 Pessoa para contato: _______________________________________________________ 

 

OBJETO: CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE ESTACIONAMENTO 

ROTATIVO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE 

SISTEMA INFORMATIZADO. 

 

 

Local: Araruama - RJ, _____ de _______________ de 2018. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 

 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Araruama e a licitante, solicito de Vossa 

Senhoria Preencher (Letra Legível ou impresso informatizado) o recibo de entrega do edital e remeter à 

Comissão Permanente de Licitação por meio do email comli.araruama@gmail.com. A não remessa do recibo 

exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório. 

 

mailto:comli.araruama@gmail.com

