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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2018 

 

O MUNICÍPIO DE ORLEANS através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, nos Termos da Lei Nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 

complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais legislações 

complementares, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando Licitação, em 

sessão pública, na modalidade de “Concorrência Pública”, do tipo MAIOR OFERTA POR 

VAGA/MÊS – VALOR MÍNIMO R$ 12,00 POR VAGA, através de execução indireta, sob regime 

de empreitada integral e receberá as propostas para o objeto da presente Licitação até as 17h00min 

(sem qualquer tolerância quanto ao prazo de entrega dos envelopes), do dia 06 de Novembro 

de 2018, na sala de licitações localizado na Rua XV de Novembro, 282, Centro – Orleans/SC. 

a) A reunião para abertura dos envelopes, contendo a “Documentação de Habilitação” e “Propostas 

de Preços” será realizada no dia 07/11/2018 as 08h15min, na sala de Licitações no prédio da 

Prefeitura de Orleans – situado na Rua XV de Novembro, 282 Centro – Orleans/SC, com a presença 

ou não dos proponentes. 

b) Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e 

hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e ou enviadas 

por qualquer meio, anteriormente a data do vencimento. 

b.1) Também não serão aceitas, nem levadas em consideração, propostas encaminhadas por 

telégrafos, telegramas, radiogramas, aerogramas ou fax. 

c) Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a 

realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação, no mesmo local e horário. 

d) Os esclarecimentos de dúvidas de caráter técnico ou legal sobre o presente Edital deverão ser 

objeto de consulta por escrito/protocolo à Comissão de Licitações em até 02 (dois) dias antes da data 

de abertura da Licitação, vedado o envio por e-mail ou fax. 

d.1. A Comissão de Licitações responderá às questões formuladas através de e-mail, dirigido a todos 

os interessados que tenham retirado o Edital e seus anexos, apresentando a pergunta formulada e sua 

respectiva resposta, antes da data marcada para a entrega dos envelopes. 

e) O Edital e seus anexos poderão ser conhecidos ou adquiridos, de 2ª a 6ª feiras (em dias úteis), das 

08:00h às 12:00h (expediente interno) e das 13:30h às 17:30h, no Setor de Licitações, sito, Rua XV 

de Novembro, nº 282, Centro, Orleans/SC, ou pelo e-mail: licitacao@orleans.sc.gov.br.       
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1. OBJETO DA LICITAÇÃO  

 

1.1. Esta Concorrência tem por finalidade a seleção de empresa para prestação do serviço de 

estacionamento público do Estacionamento Rotativo do Município de Orleans/SC, nos termos da 

Lei Municipal nº 2.828, de 07 de agosto de 2018, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 

Federal nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

1.2. A Concessão compreende a implantação, operação, controle e gestão de vagas de estacionamento 

de veículos, localizadas em vias, logradouros e espaços públicos próprios, mediante a rotatividade de 

uso do Sistema de Estacionamento Rotativo. 

1.3. A exploração e a prestação do serviço abrange o uso de aplicativos de “smartphones” (celular), 

sítio eletrônico e pontos de venda, conforme Anexo I – Termo de Referência e demais normas legais 

aplicáveis. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 

2.1. A “Documentação de Habilitação” e as “Propostas de Preço” deverão ser entregues em 

envelopes distintos, rubricados e lacrados, até às 17h00min do dia 06 de Novembro de 2018, 

ocasião na qual serão protocolados, devendo contar as seguintes indicações, conforme seu conteúdo: 

 

ENVELOPE Nº. 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Orleans 

Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

Empresa: 

CNPJ: 

 

ENVELOPE Nº. 2 - PROPOSTAS DE OFERTA 

Prefeitura Municipal de Orleans 

Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

Empresa: 

CNPJ: 
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2.2. Neste dia serão abertos os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e as Propostas 

de Preços, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Orleans, localizada no endereço 

anteriormente mencionado, pela Comissão Permanente de Licitação. 

2.3. Toda documentação apresentada, pertinente à Habilitação e às Propostas, deverá estar redigida 

em português (admitida a citação de termos técnicos em outra língua), datilografada ou impressa por 

processo computacional, em papel com identificação da empresa licitante, sem emendas, ressalvas, 

entrelinhas ou rasuras em suas partes essenciais, rubricada em todas as suas folhas, e, ao fim, assinada 

por quem tenha capacidade para assumir a obrigação em nome da empresa.  

2.4. Todos os valores, preços e custos terão como expressão monetária a moeda corrente nacional – 

o Real. 

2.5. É recomendável que os documentos sejam encadernados, conforme o tópico a que se refiram, e 

suas folhas numeradas sequencialmente, na ordem dos itens do Edital e rubricadas. 

2.6. A apresentação das propostas implica aceitação de todas as condições expressas no Edital e seus 

Anexos. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO/DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO/ 

DA HABILITAÇÃO. 

 

3.1. Poderão participar da presente licitação as empresas nacionais, do ramo de atividade compatível 

com o objeto do presente Edital. 

 

3.1.1. Não será permitida a participação de empresas em consórcio, nem que estejam inadimplentes 

para licitar com órgãos públicos, bem como, na condição falimentar ou concordatária.  

 

3.1.1.1. Não será admitida nesta concorrência, a participação de pessoas físicas. 

3.2. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente edital, por irregularidade na aplicação 

da Lei nº 8.666/93 protocolizando pedidos até cinco dias úteis anteriores da data fixada para abertura 

dos envelopes de habilitação, no endereço discriminado no preâmbulo deste edital, devendo a 

Comissão julgar e responder à impugnação em até três dias úteis. 
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3.2.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que não apontar as falhas 

ou irregularidades nele supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes de habilitação.  

3.2.2. Ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condições do objeto da licitação. Deverão 

ser verificadas as características dos locais, as suas condições de operação e execução dos serviços, 

não podendo ser invocado, em nenhum momento, desconhecimento destes pontos como elemento 

impeditivo da correta formulação da Proposta. 

3.3. Deverão ser apresentados os seguintes documentos para a comprovação da Habilitação: 

3.3.1. QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em Cartório ou Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades civis e/ou comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou; 

b.1) Obs.: O Contrato Social deverá estar acompanhado da última alteração, se houver, ou da 

consolidação respectiva. 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício, ou; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

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

atividade assim o exigir. 

3.3.2. QUANTO À REGULARIDADE FISCAL: 

a) Certidão conjunta negativa perante a Fazenda Federal, INSS e quanto a Dívida Ativa da União, 

expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, da sede da empresa licitante; 

b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida 

pela Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra equivalente na forma da Lei; 

c) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida 

pela Fazenda Municipal da sede da licitante;  

d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
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apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011); 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo à sede da empresa licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual em vigor; 

h) Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte (se for o caso, de interesse da licitante), na forma do artigo 8º da IN nº 

103/2007 do Departamento de registro do Comércio (DNRC). 

h.1) A ausência do documento citado acima (letra “h”), não implicará na inabilitação da licitante. 

3.3.3. QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.3.3.1. DA JUSTIFICATIVA PARA A EXIGÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DOS 

QUANTITATIVOS MÍNIMOS E DE MAIOR RELEVÂNCIA:  

 

I. As exigências de qualificação técnica servem para que a Administração obtenha informações a 

respeito de serviços já executados pelos licitantes, as quais permitam supor que estes têm condições 

de cumprir os compromissos estabelecidos no futuro contrato.  

 

II. O inciso II do art. 30 da Lei 8666/93 contém exigências relativas ao licitante e à equipe técnica do 

licitante. A primeira serve para comprovar que o proponente já prestou serviço semelhante a algum 

terceiro, ou seja, possui experiência e está apto a realizar aquele tipo de serviço ou obra. A outra se 

relaciona à qualificação da equipe técnica que se responsabilizará pela execução do objeto.  

 

III. Visando o interesse público e a necessidade da escolha de empresas capacitadas para a entrega 

bem-sucedida do objeto da licitação, obedecendo ao que preconiza o art. 30 da Lei 8666/93:  

 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 

da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;  

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no 

parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela 

Lei nº 8.883, de 1994).  

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados 

de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente 

ou superior. [grifo nosso].  

 

IV. Ainda conforme a SÚMULA Nº 263/2011, do Tribunal de Contas da União, que assim dispõe:  
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Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 

limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo 

essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 

executado.  

 

 

V. Documentação necessária relativa à qualificação técnica: 

a. Apresentação de atestado(s) de qualificação técnica da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove(m) que a proponente executou e/ou vem 

executando os serviços/obras compatíveis com o objeto da presente licitação; 

b. As empresas poderão facultativamente realizar visita técnica. Aos que realizarem, anexar 

na documentação Atestado de Visita Técnica (Anexo VII) e a Declaração de Visita (Anexo 

VI), e colocar no envelope nº 1 – Documentos de Habilitação, caso não realize a visita técnica 

fazer DECLARAÇÃO de responsabilidade e de conhecimento da área Azul da cidade de 

Orleans e colocar no envelope nº 1. Obs: As visitas técnicas deverão ser marcadas junto ao 

Departamento Municipal de Trânsito pelo fone (48) 3886-0115 

 

3.3.4. QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

3.3.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e 

apresentados na forma instituídas em legislação vigente, que comprove a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado 

por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da proposta. 

3.3.4.2. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Solvência Geral (SG), 

Índice de Liquidez Corrente (LC) e Índice de Liquidez Geral (LG), cujos índices mínimos aceitáveis 

serão apurados da seguinte fórmula: 

 

                                                           Ativo Total 

Solvência Geral = --------------------------------------------------------------------- = índice mínimo: 1,00 

                                Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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Ativo Circulante 

Liquidez Corrente = ------------------------------------------------------------------- = índice mínimo: 1,00 

                                                    Passivo Circulante 

 

                                   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Liquidez Geral = ------------------------------------------------------------------------- = índice mínimo: 

1,00 

                                   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

3.3.4.3. O balanço patrimonial deverá estar assinado pelo responsável legal da empresa e pelo 

responsável por sua elaboração, Contador ou outro profissional equivalente devidamente registrado 

no Conselho Regional de Contabilidade ou de outra forma, desde que instituída em legislação vigente.  

3.3.4.4. As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 

memorial de cálculos juntado ao balanço e adaptadas, no que couber à nova estrutura dos balanços 

patrimoniais promovida pela Lei 11.941/2009. 

3.3.4.5. Se necessária à atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente 

com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

3.3.4.6. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitações efetuará os cálculos.  

3.3.4.7. No caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1,00 (um) em quaisquer dos índices de 

Solvência Geral (SG), Índice de Liquidez Corrente (LC) e Índice de Liquidez Geral (LG), será exigida 

a Comprovação de Patrimônio Líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor global 

estimado da contratação, relativamente a data da apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida 

a atualização para esta data através de índices oficiais. 

3.3.4.7.1. Esta comprovação deverá ser feita através de contrato social ou de sua última alteração 

(atualização do capital social), devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, da 

sede da empresa, admitido a atualização deste, através de “Certidão Simplificada” emitida pela 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da empresa; 
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3.3.4.8. As empresas optantes pelo ‘“SIMPLES NACIONAL”, não estão dispensadas de 

apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis. 

3.3.4.9. Das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia ou fotocópia do 

Balanço de Abertura, devidamente assinado pelo contador com seu respectivo nº do CRC (Conselho 

Regional de Contabilidade); 

3.3.4.10. As empresas de Sociedade Anônima (S/A) deverão apresentar a publicação do balanço em 

Diário Oficial, enquanto as Sociedades por Quotas Limitadas (LTDA) deverão apresentar cópia ou 

fotocópia do balanço extraída do Livro Diário – devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente – inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

3.3.4.11. Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor 

da sede da pessoa jurídica da licitante, emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias da 

data fixada para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso; 

 

3.3.5 DECLARAÇÕES: 

a) Declaração da licitante de cumprir com o disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal, conforme Art. 27, V, da Lei Nº. 8.666/93, (Anexo III Modelo). 

b) Declaração da licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação, nos 

termos do artigo 32, parágrafo 2º, da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes, de que não foi 

declarada inidônea pela administração direta ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal e nem está 

suspensa de participar de licitação no Município de Orleans - SC, conforme modelo (Anexo IV 

Modelo). 

c) Declaração de Concordância com os Termos do Edital (AnexoV modelo). 

d) Declaração de que manterá o local dos serviços e adjacências com sinalização de trânsito 

suficiente para garantir a segurança de pedestres e veículos, de acordo com as exigências deste 

município e da autoridade de trânsito local. 

 

3.3.6 Outras considerações quanto ao processo de Habilitação: 

a) Os documentos necessários para habilitação dos proponentes deverão ser apresentados em 01 

(uma) única via, em original, fotocópia autenticada por tabelião, por servidor designado pela 

administração Municipal de Orleans, ou ainda por publicação em Órgão Oficial (perfeitamente 

legíveis), todos da matriz ou da filial da licitante, exceto aqueles que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, preferencialmente rubricados e 
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paginados (Exemplo: 1/5, 2/5,....5/5) em todas as folhas, em envelope fechado, constando na parte 

frontal as indicações contidas no Item 2.1. 

 

b) Será analisada somente a documentação das empresas que apresentarem os documentos dentro do 

prazo estabelecido neste edital, sendo que os envelopes entregues além da data/horário estipulado 

serão devolvidos lacrados aos respectivos licitantes. 

 

c) A Comissão de Licitações fará consulta ao serviço de verificação de autenticidade das Certidões 

emitidas pela Internet, ficando as licitantes dispensadas de autenticá-las. 

 

d) Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não 

excedente a 180 (cento e oitenta) dias corridos da data prevista para apresentação das propostas, 

exceto Atestado(s). 

 

d.1) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante. 

 

d.2) As licitantes que não apresentarem em forma legal e em perfeitas condições a documentação 

exigida neste item, serão consideradas inabilitadas e excluídas das fases subsequentes da Licitação, 

sem direito a qualquer reclamação ou indenização. 

e) A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida pela própria Comissão 

de Licitações, se os dados existirem em outro documento. 

f) Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para 

autenticação pelo Presidente da Comissão de Licitações.  

g) Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a Administração a 

licitante que os tendo aceitado sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de 

habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 

de recurso. 

g.1) A impugnação de que trata o item acima, se houver, deverá ser apresentado de conformidade 

com artigo 41, parágrafo 1º, da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes. 

 

4. PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope Nº. 2 

 

4.1. Deverá ser apresentado Envelope Nº. 2 – devidamente fechado e inviolado, contendo a(s) 

proposta(s) de preços preferencialmente em 2 (duas) vias, conforme segue: 

4.1.1. Carta Proposta de Preços 
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A carta-proposta de preços deverá ser apresentada datilografada ou impressa por computador, 

sem rasura, entrelinhas ou ressalva, e conter preferencialmente: 

a) razão social, endereço, telefone, fax, e-mail e o CNPJ/MF da licitante; 

b) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura, Nº. CPF, 

Nº. RG, função e/ou cargo, tudo de modo legível; 

c) data; 

d) A proposta (OFERTA) Comercial deverá conter: 

d.1. A MAIOR OFERTA por número de vagas - NO MÍNIMO R$ 12,00 (doze reais) POR 

VAGA/MÊS; 

d.2. O cálculo do valor total ofertado, observando a seguinte fórmula, Valor por Vaga/mês x 

Número Total de Vagas 809 (oitocentas e nove) x 12 (doze) meses x 5 (cinco) anos. 

e) prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data de sua abertura, sendo este o prazo considerado em caso de omissão;  

e.1. as propostas permanecerão válidas e em condições de aceitação durante o período de validade 

das mesmas. 

4.2. todos os documentos de caráter técnico que integram este processo licitatório (orçamento, 

planilha, etc.) deverão estar assinados pelo representante legal e preferencialmente, pelo responsável 

técnico da licitante. 

4.3. As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas para o dia do vencimento 

deste Edital. 

4.4. A proposta uma vez aberta é irretratável e irrenunciável, e à licitante inadimplente serão aplicadas 

às penalidades previstas no Art. 87 da Lei Nº. 8.666/93 e demais alterações, respeitado o disposto no 

seu artigo 43, parágrafo 6º do mesmo Diploma Legal.  

4.5. A proposta da licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração que os serviços deverão 

ser executados dentro da melhor técnica e de aprimorado desempenho e, ainda ser entregue em 

perfeitas condições de funcionamento.  

4.6. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das 

disposições deste Edital, seja no aspecto formal e no seu conteúdo técnico, bem como aquelas 

manifestamente inexequíveis nos termos do artigo 48 da Lei Nº. 8.666/93 e demais alterações. 

4.7. Serão desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte qualquer 

um dos itens dos envelopes Nº. 1 e 2; 
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5. REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE 

 

5.1. Na hipótese de a licitante não estar representada na licitação por Administrador expressamente 

nomeado no estatuto ou contrato social, a mesma poderá fazer-se representar por elemento 

credenciado, por carta ou por procuração, onde contenha o número de sua cédula de identidade que 

deverão ser apresentados na ocasião, ficando retido o credenciamento. 

5.1.1. É recomendável estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, um 

representante de cada licitante, devidamente credenciado e identificado. 

5.2. Durante os trabalhos só será permitida manifestação oral ou escrita do representante legal ou 

credenciado pela licitante. 

 

6. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

6.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença, ou não, de representantes das licitantes 

que apresentaram propostas e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão de Licitações, 

processara a análise e julgamento dos Documentos de Habilitação (Envelope Nº. 1) e Proposta de 

Preços (Envelope Nº. 2); 

6.2. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação. E, caso a 

Comissão de Licitações julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise da documentação 

de habilitação, e realizar diligências e consultas, marcando nova data e horário para prosseguimento 

dos trabalhos, comunicando sua decisão as licitantes; 

6.3. Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que 

contenham as propostas, devidamente fechados e inviolados, deverão ser devidamente rubricados 

pela Comissão de Licitações e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja decidida a 

habilitação; 

6.4. Após a fase de Habilitação, é vedada a desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitações, nos termos do art. 43, parágrafo 6º, da 

Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes; 

6.5. A inabilitação da licitante importará na preclusão do direito de participar das fases subsequentes, 

sendo que a Comissão de Licitações manterá em seu poder as propostas das inabilitadas, com os 
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envelopes Nº. 2 (Proposta de Preços) devidamente fechados e rubricados, até o término recursal, de 

que trata o inciso I, art. 109, da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes;  

6.6. Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e proposta, serão lavradas 

Atas circunstanciadas e distintas, que mencionarão todas as licitantes, os documentos e as propostas 

apresentadas, as reclamações e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessem 

ao julgamento da licitação, cujas Atas, serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitações e 

por todos os licitantes presentes; 

6.6.1. Não serão levadas em consideração as declarações feitas posteriormente; 

6.7. No caso de todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem desistência, 

expressamente, em interpor recurso, intenção essa que deverá constar da Ata assinada por todas as 

licitantes presentes, proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes contendo as propostas das 

licitantes habilitadas, sendo as mesmas rubricadas folha por folha por todas as participantes, na 

presença da Comissão de Licitações, que, igualmente, as rubricara; 

6.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento ou 

proposta será recebido pela Comissão de Licitações; 

6.9. Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos 

exigidos e não inseridos nos Envelopes Nº. 1 e Nº. 2. No entanto, a seu exclusivo critério, a Comissão 

de Licitações poderá solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessário, 

bem como solicitar o original de documento da licitante, devendo esta apresentá-lo num prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis seguintes ao pedido.  

6.9.1. Sendo a licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (comprovada tal situação), a 

Comissão adotará os procedimentos, conforme artigos 43, 44 e 45 a Lei Complementar 123/2006. 

 

7. ANÁLISES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº. 1. 

 

7.1. Não será habilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido.  

7.2. Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão e/ou com prazo de 

validade vencido, será considerado nulo e sem validade para esta licitação. 

7.3. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos. 
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7.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (certidões positivas e vencidas). 

7.4.1. Havendo alguma restrição na documentação comprobatória da Regularidade Fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração. 

O termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

7.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 

contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Lei 8.666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

7.5. Caso a Comissão de Licitações, após o exame da documentação apresentada consiga chegar à 

mesma sessão a uma conclusão sobre o resultado da presente etapa e houver renuncia expressa por 

parte de todas as licitantes ao direito de impetrar recurso, a Comissão de Licitações poderá de imediato 

proceder à abertura dos Envelopes Nº. 2 das licitantes habilitadas, devolvendo intacto os Envelopes 

Nº. 2 as licitantes não habilitadas. 

7.6. Não ocorrendo à dita renúncia e exercendo uma ou mais licitantes seu direito à interposição de 

recursos no prazo legal, estes terão efeito suspensivo, o que será comunicado pela Comissão de 

Licitações as demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis seguintes. 

7.7. Não tendo ocorrido interposição de recursos e depois de decididos os eventuais recursos 

interpostos, a Comissão de Licitações convocará os interessados para a sessão pública de abertura dos 

Envelopes Nº. 2. 

7.8. É facultada a Comissão de Licitações, nesta, ou em qualquer outra fase da licitação, a promoção 

de diligências destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, sem que os preços 

possam ser modificados. 

7.9. Será considerada habilitada a licitante cuja documentação atenda as exigências estabelecidas 

neste edital. 

 

8. ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 2 – OFERTA POR VAGA. 
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8.1. Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda da Comissão 

de Licitação, até o prazo de 30 (trinta) dias. Ao finalizar este prazo, os envelopes não procurados, 

serão inutilizados pela administração municipal.  

8.2. Na data aprazada, a Comissão de Licitações procederá à abertura dos Envelopes Nº. 2 das 

licitantes habilitadas, lendo em voz alta o nome da licitante, o objeto, o valor global e o prazo de 

validade da proposta, que será rubricada pela Comissão de Licitações e pelos representantes das 

licitantes presentes. 

 

9. ADIAMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

9.1. A Administração reserva-se o direito de revogar o presente Edital de Licitação por razões de 

interesse público, no todo ou em parte, ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício, ilegalidade, de 

ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para o recebimento e abertura 

das propostas, descabendo, em tais casos, qualquer reclamação ou direito a indenização pelas 

licitantes. 

9.1.1. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do 

fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração 

analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

 

10. PENALIDADES E SANÇÕES 

 

10.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº. 8.666/93 e alterações 

subsequentes, a licitante adjudicada que descumprir as condições do contrato, poderá o órgão 

competente do Município, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades: 

10.1.1. Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer 

recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do contrato. 

10.1.2. Multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura, relativa aos serviços executados 

em atraso, quando as atividades não tiverem o andamento previsto no cronograma; 

10.1.3. Multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder 

o prazo para início das atividades. 
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10.1.4. Multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato atualizado por dia 

que exceder o prazo para conclusão das atividades. 

10.1.4.1. A multa que se refere o subitem 10.1.3., será devolvida a contratada desde que ela termine 

os serviços rigorosamente dentro do prazo estipulado. 

10.1.5. As penalidades estabelecidas nos itens 10.1.3. e 10.1.4. poderão ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes.  

10.1.6. Multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, em caso de 

rescisão motivada pela contratada ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).  

10.2. Pela inexecução parcial ou total do contrato, o órgão competente do Município poderá, 

garantindo-se o direito do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar 

as seguintes sanções, com base em processo administrativo:  

10.2.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou 

quando houver descumprimento de qualquer cláusula do Contrato e/ou nas faltas leves não acarretem 

prejuízos de monta a execução do contrato, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas;  

10.2.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor não executado do contrato pela 

inexecução parcial e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecução total; 

10.2.3. Multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do órgão competente 

do Município quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo com as 

Especificações Técnicas aplicáveis no caso, e quando a administração ou a fiscalização for 

erroneamente informada;  

10.2.4. Suspensão por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município de Orleans-SC, 

no caso de inexecução parcial ou total do contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a 

inexecução decorrer de violação culposa da contratada;  

10.2.5. Declaração de inidoneidade para participar de licitações e contratar com as Administrações 

Públicas Federal, Estaduais e Municipais, quando a inexecução decorrer de violação dolosa da 

contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

sua reabilitação na forma da legislação em vigor. 

10.3. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei. 

10.4. A aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato é de competência exclusiva do Prefeito 

Municipal. 
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10.5. Não serão aplicadas as multas decorrentes de casos fortuitos ou força maior, devidamente 

comprovado. 

10.6. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o órgão 

competente da Administração, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a 

contratada, poderá ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial, por 

perdas e danos.  

10.7. Na hipótese de não correção pela contratada, de anormalidade verificada nos serviços pela 

Comissão de Fiscalização e atestadas por Relatório de Fiscalização, o órgão competente da 

Administração pode executar os serviços correspondentes, cuja execução serão cobrados da empresa 

vencedora.  

10.8. Da aplicação das multas, a contratada terá o direito ao prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 

a partir da notificação, para recolhimento dos valores junto à tesouraria da Secretaria da 

Administração do Município. 

10.9. Nenhum pagamento será feito a contratada, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada 

à multa.  

 

11. RECURSOS 

 

11.1. Dos atos praticados pela Administração decorrente do presente Edital de Licitação, cabem:  

11.1.1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 

Ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação da empresa licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação do Edital de Licitação; 

d) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

e) rescisão do contrato. 

11.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada como 

objeto deste Edital de Licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
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11.2. A intimação dos atos referidos no subitem 11.1.1. Alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídos os 

relativos à advertência e multa de mora, e no subitem 11.1.2., será feita mediante publicação no diário 

oficial dos municípios e site da prefeitura de Orleans, salvo nos casos previstos nas alíneas "a" e "b",  

se presentes os prepostos das empresas licitantes no ato em que foi adotada a decisão, que poderá ser 

feita por comunicação direta aos interessados, mencionando-se o fato na respectiva Ata;  

11.3. Os recursos previstos nas alíneas "a" e "b", do subitem 11.1.1., terão efeito suspensivo, podendo 

a autoridade competente, motivadamente e presente razões de interesse público, atribuir à demais 

eficácias suspensivas; 

11.4. Interposto o recurso serão comunicadas as demais licitantes, que poderão oferecer contrarrazões 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

11.5. Das decisões proferidas pela Comissão de Licitações caberá recurso nos termos do art. 109 da 

Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes; 

11.6. Os recursos deverão ser propostos por escrito via protocolo central do Município e dirigidos ao 

Prefeito, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitações, o qual poderá reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado a autoridade superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade; 

11.7. É vedada a empresa licitante à utilização de recurso ou de impugnações como expediente 

protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento deste Edital de Licitação. Identificado tal 

comportamento, poderá a Comissão de Licitações arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o 

caso, propor a aplicação ao autor às sanções cabíveis; 

11.8. Os recursos interpostos fora do prazo legal, não serão levados em consideração. 

 

12. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS 

 

12.1. As obrigações e responsabilidades são as descritas nas respectivas cláusulas da minuta 

contratual (ANEXO) e demais anexos, que independentemente de transcrição fazem parte integrante 

desta Licitação. 

 

13. CONTRATO 
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13.1. Será firmado contrato, minuta (ANEXO), que constitui parte integrante da presente Licitação, 

cujas cláusulas e condições são reguladas pela Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

subsequentes;  

13.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, 

que tenham servido de base para o julgamento, bem como as condições estabelecidas neste edital e 

seus anexos, independentemente de transcrição; 

13.3. A Administração, convocará a licitante vencedora para assinar o “Contrato”, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar do recebimento de convocação, que se dará durante a validade da proposta, 

sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 

Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes;  

13.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Contrato”, conforme estabelecido no 

subitem anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades a que se refere à Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes;  

13.5. É facultada a Administração, quando a convocada não assinar o “Contrato” no prazo e condições 

estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou 

revogar o presente edital independente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Nº. 8.666/93 e 

alterações subsequentes;  

13.6. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo 

devidamente justificado; 

13.7. Somente poderá celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Município de Orleans, a 

adjudicatária que, nos termos do parágrafo 3º, do Art. 195 da Constituição Federal, comprove até a 

data da contratação, estar regular perante a Previdência Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, mediante, respectivamente, a apresentação, em original ou cópia autenticada, da Certidão 

Negativa de Débito - CND do INSS e do Certificado de Regularidade de Situação - CRS do FGTS, 

em vigor; 

13.8. No ato da assinatura do contrato, se a licitante vencedora não apresentar situação regular de 

habilitação, poderá ser convocada outra licitante, observada a ordem de classificação das propostas, 

para celebrar o contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

14. PRAZOS DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO 
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14.1. DE INÍCIO: A implantação englobará todos os atos e procedimentos referentes à montagem, 

instalação, cadastramento e contratações necessárias à operação do estacionamento rotativo área azul 

e deverá ser feita no prazo de 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato; 

14.2. PRORROGAÇÃO: O prazo de implantação poderá ser prorrogado, desde que devidamente 

justificados os motivos, a critério do Departamento Municipal de Trânsito, mantidas as circunstâncias 

apontadas no art. 57, parágrafo 1º, incisos I a VI da Lei Nº. 8666/93 e alterações subsequentes.  

14.2.1. Os atrasos na execução do serviço, no prazo de implantação, somente serão justificáveis 

quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de responsabilidade da 

Administração, desde que comprovados na época oportuna; 

14.3. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao prazo inicial, serão 

encaminhados por escrito ao Departamento Municipal de Trânsito do Município, 01 (um) dia após o 

evento. Enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão se encaminhados, por escrito, 10 

(dez) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos os casos com justificação circunstanciada, 

com documentos comprobatórios, análises e justificativa da fiscalização.  

14.3.1. As prorrogações autorizadas e devidamente justificadas serão anotadas e expedidas por escrito 

pelo órgão competente do Departamento Municipal de Trânsito do Município. 

 

 

15.  DO VALOR ESTIMADO  

 

15.1.  O valor mínimo total estimado para CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a prestação de 

serviços de implantação, operação, manutenção, apoio técnico e processamento dos dados 

operacionais, financeiros e gerenciais do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago, no município de 

Orleans, com a disponibilização de software, equipamentos, materiais e mão de obra é de R$ 

582.480,00 (quinhentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais) para o prazo de 5 (cinco) 

anos. 

 

16. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

16.1. O valor correspondente ao repasse devido ao ente CONCEDENTE deve ser efetuado 

mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da arrecadação. 
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16.2. Havendo atraso no pagamento incidirá sobre o valor devido pelo CONTRATANTE a 

atualização financeira até a data do efetivo pagamento, utilizando-se como índice o INPC do mês 

anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo, por determinação 

oficial, exceto se as ocorrências forem de responsabilidade da CONTRATADA. 

16.3. No caso de pagamento antecipado, haverá desconto financeiro compensatório com base no 

índice do INPC do mês anterior, PRO-RATA Tempore. 

 

17. DA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DA CONCESSÃO 

 

17.1. O Poder Concedente deverá nomear um representante, o qual será responsável pela coordenação 

e supervisão técnica da execução dos serviços e decidirá sobre todas as questões relativas à qualidade 

e aceitabilidade dos materiais, mão-de-obra e cronograma de execução, além daquelas relativas ao 

cumprimento satisfatório dos serviços no seu aspecto técnico e administrativo; 

 

18.  DA CONTRATAÇÃO 

 

18.1. Adjudicado o objeto da licitação, o adjudicatário será convocado, para num prazo de até 05 

(cinco) dias, assinar o contrato; 

18.2. O não atendimento à convocação por parte do adjudicatário, para assinatura do contrato, ou a 

sua recusa injustificada em assiná-lo no prazo estipulado, sujeitará o infrator as penalidades legais; 

18.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pelo adjudicatário, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 

Prefeitura Municipal de Orleans; 

18.4. A Prefeitura Municipal de Orleans, em face do não comparecimento do adjudicatário no prazo 

estipulado, poderá convocar os concorrentes remanescentes, na ordem de classificação, para assumir 

o contrato em igual prazo e nas mesmas ou melhores condições da proposta vencedora; 

 

19. DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
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19.1. A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelos artigos 58, inciso II e 77 a 80, seus 

parágrafos e incisos, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  

19.2. A alteração do contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e parágrafos, da Lei. Nº 

8.666/93 e alterações subsequentes. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

20.1. A participação no presente processo licitatório implica para a licitante a observância dos 

preceitos legais regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os 

termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

20.2. A apresentação da proposta de preço será considerada como evidência de que a licitante 

examinou criteriosamente todos os documentos do presente Edital, e obteve informações sobre 

qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la, e considerou que os elementos desta licitação lhe 

permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

20.3. Ultrapassada a fase da habilitação, poderá a licitante ser desqualificada, por motivo relacionado 

com capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica 

e/ou idoneidade, em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.  

20.4. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão de 

Licitações, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitações. 

20.5. Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital.  

20.6. A Administração poderá declarar a licitação deserta, quando nenhuma das propostas de preços 

satisfizer o objeto e/ou as especificações e evidenciar que tenha havido falta de competição e/ou 

conluio.  

20.7. A presente licitação poderá ser revogada em qualquer uma das fases, por motivos de 

oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificada, sem que caiba aos respectivos 

participantes direito a reclamação ou indenização.  
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20.8. A Administração reserva-se o direito de cancelar este Edital, por conveniência administrativa, 

sem que caiba qualquer indenização. No caso de anulação, as licitantes terão o direito de pleitear a 

devolução da documentação que acompanhar a respectiva proposta, mediante requerimento.  

20.9. A Comissão de Licitações, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistoria nas instalações das 

licitantes durante a fase licitatória.  

20.10. Fica estabelecido que toda ou qualquer informação, esclarecimento ou dados fornecidos 

verbalmente por empregados do Município não serão considerados como argumento para 

impugnações, reclamações e reivindicações por parte das licitantes.   

20.11. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 

informal. Não podendo ser invocadas tais informações para suportar recursos ou servidor como prova, 

a que título for. 

20.12. É facultada a Comissão de Licitações em qualquer fase do processo licitatório, a promoção de 

diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução do processo, como também solicitar 

parecer técnico interno ou externo. 

20.13. Na contagem dos prazos estipulados no presente Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. 

20.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

20.15. A Secretaria de Administração e o Departamento de Trânsito do Município de Orleans se 

reservam ao direito de efetuar, após a homologação do resultado do julgamento e antes da assinatura 

do contrato, a inspeção para verificar se a empresa licitante possui estrutura necessária para a 

execução das obras, objeto desta licitação.   

 

20.16. Constituem anexos do presente Edital:  

Anexo I – Termo de Referência; 

- Projeto Básico; 

- Sistema de Avaliação de Desempenho de Qualidade; 

- Estudo Econômico Financeiro. 

Anexo II - Minuta contratual; 

Anexo III - Declaração de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal (modelo); 

Anexo IV - Declaração de Inexistência de fato impeditivo de habilitação (modelo); 

Anexo V - Declaração de Concordância com os Termos do Edital (modelo); 

Anexo VI - Declaração de visita (modelo); 

Anexo VII – Atestado de visita (Facultativo); 

Anexo VIII – Credenciamento (modelo); 
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20.17. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei Nº. 8.666/93 e alterações 

subsequentes. 

20.18. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Edital, que não possam ser solucionadas 

administrativamente entre as partes, fica eleito o foro da Comarca de Orleans, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

20.19. Quaisquer elementos e informações relativos a esta Licitação, poderão ser obtidos de segunda 

a sexta-feira, no Departamento de Licitações do Município de Orleans na Rua XV de Novembro, Nº 

282, Centro, Orleans/SC no horário das 13h30min às 17h30min, ou pelo fone (48) 3886-0100. 

 

Orleans, 02 de Outubro de 2018  

 

 

JORGE LUIZ KOCH 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

    

TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO 

  

  PREFEITURA 

DE 

ORLEANS 

   

        

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PMO  FOLHA 

25/1 

 

1. OBJETO   

CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, OPERAÇÃO 

E GERENCIAMENTO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO ROTATIVO DO MUNICÍPIO DE 

ORLEANS, REALIZADO POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTRUMENTOS 

TECNOLÓGICOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO DO TERMO.  

  

2. JUSTIFICATIVA   

A CRESCENTE DEMANDA POR VAGAS DE ESTACIONAMENTO, PRINCIPALMENTE NAS 

REGIÕES CENTRAIS DA CIDADE FEZ SURGIR A NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE 

GESTÃO E ROTATIVIDADE DOS VEÍCULOS A FIM DE GARANTIR A DEMOCRATIZAÇÃO 

DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO. CONTUDO, TORNA-SE INDISPENSÁVEL A SUA 

MODERNIZAÇÃO, INCLUSIVE COM EMPREGO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS MODERNOS E ATUALIZADOS, ALÉM DE FORNECER 

APLICATIVOS PARA TELEFONE CELULAR (SMARTPHONE) E SOFTWARES QUE 

PERMITAM A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E A LIBERAÇÃO DE VAGA EM TEMPO REAL, 

DENTRE OUTRAS VANTAGENS DAS QUAIS DESTACA-SE: 

A) Aprimorar o planejamento de tráfego e da mobilidade urbana; 

B) Conveniência assegurada pela oferta de diversos meios de pagamento; 

C) Coibir o uso irregular das vagas e promover o aumento da rotatividade, democratizando ao máximo 

a utilização das mesmas;  
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TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO 

  

  PREFEITURA 

DE 

ORLEANS 

   

        

D) Controle estatístico de uso das vagas permanente, de modo a possibilitar uma correta avaliação da 

taxa de ocupação, quer seja por área ou setores, visando a melhoria contínua e a ampliação da oferta 

do serviço; 

E) Mitigar o impacto ao meio ambiente, valendo-se de instrumentos que possibilitem o menor 

deslocamento possível dos veículos em busca de vagas no Estacionamento Rotativo; 

F) Diminuir o uso de papel com cartões de estacionamento, tornando o processo cada vez mais digital. 

COM A OUTORGA ONEROSA DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS, COMPETE A 

CONCESSIONÁRIA ASSUMIR POR SUA CONTA E RISCO, TODAS AS DESPESAS COM 

PESSOAL, INCLUSIVE ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, TRABALHISTAS E 

TRIBUTÁRIOS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS OU QUAISQUER OUTROS CUSTOS, ENCARGOS 

E BONIFICAÇÕES NECESSÁRIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, PARA EXECUÇÃO DO 

SERVIÇO E CUMPRIMENTO DAS METAS DO CONTRATO. 

3. ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS (ITEM- QUANTIDADE- UNID- 

ESPECIFICAÇÃO- PREÇOS UNITÁRIO ESTIMADO- PREÇO TOTAL). PODERÁ SER 

ANEXADO UMA TABELA COM OS DADOS. 

  

CONCESSÃO DE 640 VAGAS DE AUTOMÓVEIS, 163 VAGAS DE MOTOCICLETAS E 6 VAGAS 

DE CARGA E DESCARGA, TOTALIZANDO 809 VAGAS, COM VALOR DO TICKET A R$ 

1,50/HORA PARA AUTOMÓVEIS PODENDO SER ADQUIRIDA A FRAÇÃO DE 30 MINUTOS 

PELO PREÇO DE R$ 1,00. E R$ 1,00/HORA MOTOCICLETAS PODENDO SER ADQUIRIDA A 

FRAÇÃO DE 30 MINUTOS PELO PREÇO DE R$ 0,50. 

O VALOR MÍNIMO DA CONCESSÃO PAGO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SERÁ DE R$ 

12,00/VAGA/MÊS. 

  

4. LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/ EXECUÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   

O PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ROTATIVO ÁREA AZUL DE ORLEANS SERÁ 

DE 60 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. 
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TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO 

  

  PREFEITURA 

DE 

ORLEANS 

   

        

5. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA   

CONFORME ANEXO DO TERMO   

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA/QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   

CONFORME ANEXO DO TERMO   

7. MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

(EM CASO DO NÃO PREENCHIMENTO DESTE CAMPO, ENTENDE-SE QUE A 

MODALIDADE UTILIZADA SERÁ PREGÃO PRESENCIAL) 

  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA.   

8. FORNECEDORES PARA CONVITE EM CASO DA MODALIDADE CONVITE (MÍNIMO 

TRÊS) 

  

   

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:    

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. 

  

10. CONDIÇÕES GERAIS   

CONFORME ANEXO DO TERMO 

FISCAL DESTA LICITAÇÃO SERÁ O SERVIDOR MATHEUS DA SILVA MIRANDA. 

  

 DATA :    
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TERMO DE REFERÊNCIA COMPLETO / PROJETO BÁSICO 

  

  PREFEITURA 

DE 

ORLEANS 

   

        

RESPONSÁVEL:                                 

 

 

 

 

___________________________ 

Euclides Pilon 

Secretário de Infraestrutura 

 

 

 

 

20/09/2018 
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1- TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO) 

 

Exposição de motivos: 

 

Em atendimento ao exposto na Lei Municipal 2.828 de 07 de agosto de 2018 que criou as 

áreas do sistema de Estacionamento Rotativo Área Azul no Município de Orleans/SC. Objetivando 

melhor atender o interesse da administração pública e da sociedade, vem o Departamento Municipal 

de Trânsito apresentar o presente termo de referência no intuito de orientar os elementos necessários 

à avaliação dos custos, definição dos métodos, estratégia de suprimentos e o prazo de execução do 

instrumento convocatório da contratação do objeto exposto a seguir. 

Inicialmente informa que a conveniência para a administração municipal de delegar a 

prestação do serviço reside na vantajosa transferência dos ônus e encargos advindos da 

implementação e operação do Estacionamento Rotativo Área Azul, que demandariam estruturação 

do Município, ao futuro contratante. 

Acrescente-se ainda que a ausência de know-how da administração municipal em relação à 

prestação do referido serviço contribuiria à ineficiência da operação e resultaria na majoração do 

custo, ocasionando prejuízo à administração pública. 

Ademais, considerando as inovações tecnológicas e os novos instrumentos disponíveis no 

mercado, a delegação do serviço contribuirá não só para desonerar a administração pública e enxugar 

a estrutura administrativa, como possibilitar que a prestadora de serviços contribua com ferramentas 

que auxiliarão os usuários e contribuirão na melhora da questão de mobilidade urbana.  

Há também que se destacar que o objeto e o serviço à luz das inovações tecnológicas 

hodiernamente disponibilizadas contribuirão na redução do impacto ao meio ambiente, dada a 

possibilidade de maior eficiência na disponibilização de vagas, consequentemente, diminuição da 

emissão de poluentes ocasionada pelo menor deslocamento dos veículos na localização das vagas e 

diminuição do uso de papel com cartões de estacionamento. 

Ante o demonstrado, a modalidade de contratação ora almejada satisfaz o interesse público e 

contribui para o desenvolvimento da cidade e na melhora da qualidade de vida dos habitantes. 

 

2. OBJETO 

 

O objeto consiste na concessão da prestação do serviço de estacionamento público do 

Estacionamento Rotativo Área Azul do Município de Orleans/SC, nos termos da Lei Municipal nº 

2.828, de 07 de agosto de 2018, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 8.987 de 

13 de fevereiro de 1995 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

2.1 A Concessão compreende a implantação do sistema, operação, controle e gestão de vagas de 

estacionamento de veículos, localizados em vias, logradouros e espaços públicos próprios, mediante 

a rotatividade de uso do Sistema de Estacionamento Rotativo. 

2.2 A exploração e a prestação do serviço abrange o uso de aplicativos de “smartphones” (celular), 

sítio eletrônico e pontos de venda. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A crescente demanda por vagas de estacionamento, principalmente nas regiões centrais da cidade, 

está travando o comércio o local. Sendo assim fez surgir a necessidade de um sistema de gestão e 
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rotatividade dos veículos a fim de garantir a democratização das vagas de estacionamento. Contudo, 

torna-se indispensável a sua modernização, inclusive com emprego de sistemas informatizados e 

equipamentos eletrônicos e atualizados, além de fornecer aplicativos para telefone celular 

(smartphone) e softwares que permitam a obtenção de informações e a liberação de vaga em tempo 

real, dentre outras vantagens das quais destaca-se:  

3.1 Aprimorar o planejamento de tráfego e da mobilidade urbana; 

3.2 Conveniência assegurada pela oferta de diversos meios de pagamento; 

3.3 Coibir o uso irregular das vagas e promover o aumento da rotatividade, democratizando ao 

máximo a utilização das mesmas; 

3.4 Controle estatístico de uso das vagas permanente, de modo a possibilitar uma correta avaliação 

da taxa de ocupação, quer seja por área ou setores, visando a melhoria contínua e a ampliação da 

oferta do serviço; 

3.5 Mitigar o impacto ao meio ambiente, valendo-se de instrumentos que possibilitam o menor 

deslocamento possível dos veículos em busca de vagas no Estacionamento Rotativo; 

3.6 Diminuir o uso de papel com cartões de estacionamento, tornando o processo cada vez mais 

digital. 

Com a outorga onerosa da concessão dos serviços, compete a concessionária assumir por sua conta e 

risco, todas as despesas com pessoal, inclusive encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e 

tributários, equipamentos, insumos ou quaisquer outros custos, encargos e bonificações necessários, 

direta ou indiretamente, para execução do serviço e cumprimento das metas do contrato. 

 

4. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA 

 

Prestação de serviço de gerenciamento do Estacionamento Rotativo Área Azul que será de 

acordo com o Departamento de Trânsito de Orleans e poderá funcionar de segunda a sexta-feira, das 

8h00 às 18h00, e nos sábados das 8h00 às 12h00. Conforme demanda e solicitação do Município, 

pode funcionar em horários especiais, como horário diferenciado de funcionamento do comércio, em 

razão de datas comemorativas ou necessidades especiais de funcionamento, onde estenderá suas 

atividades até pelo horário que for necessário, informando ao usuário com antecedência pela imprensa 

(rádio, televisão e jornais).  

 A Concessionária será responsável para obter as informações junto ao CDL Orleans e o 

Departamento de Trânsito sobre as alterações de horários de funcionamento do comércio para ter as 

condições operacionais de mudanças. 

 

Gerenciamento de 640 (seiscentas e quarenta) vagas de automóveis, 163 (cento e sessenta e três) 

vagas de motocicletas e 06 (seis) vagas de carga e descarga. Totalizando 809 (oitocentas e nove) 

vagas distribuídas nas ruas: 
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Local Carros Motos Carga Desc. Total

Avenida Getúlio Vargas 26 8 34

Rua Expedicionário V. Spancerski 86 19 105

Rua Luiz Verane Cascaes 15 5 20

Rua XV de novembro 63 28 2 93

Rua Antônio da Silva Cascaes 21 11 32

Praça Celso Ramos 80 11 91

Rua Aristiliano Ramos 146 29 3 178

Rua José Antunes Matos 39 7 1 47

Rua Miguel Couto 52 16 68

Rua Leopoldina A. Dalmasso 32 3 35

Rua Professor Maya 37 16 53

Rua João A. Volpato 31 4 35

Rua Barão do Rio Branco 12 6 18

Total 640 163 6 809  
 

 

 

A concessionária, na distribuição das vagas, observará as isenções e vagas especiais previstas 

na legislação federal e municipal. 

 

5. DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 

 

A implantação englobará todos os atos e procedimentos referentes à montagem, instalação, 

cadastramento e contratações necessárias à operação do estacionamento rotativo área azul e deverá 

ser feita no prazo de 60 dias da assinatura do contrato. 

Durante a implantação do sistema a concessionária fará ampla divulgação do mesmo, 

promovendo campanhas de esclarecimento à população sobre o funcionamento do estacionamento 

rotativo. 

A Concessionária deverá manter um local físico com infraestrutura adequada e de fácil acesso 

para atendimento ao público. Funcionar durante o horário de operação do Estacionamento Rotativo, 

pelo menos, sendo que neste local deverão, no mínimo, serem prestados os seguintes serviços: 

5.1 Informações gerais sobre localização, orientação e uso do Estacionamento Rotativo Área Azul; 

5.2 Recebimento e atendimento de sugestões, reclamações, notificações e consultas feitas pelos 

usuários e público em geral; 

5.3 Para ocupar uma vaga em condição regular de estacionamento, o usuário deverá executar os 

seguintes procedimentos: 

a) Fazer o cadastramento com os monitores, na central, no sítio ou pelo aplicativo de celular. 

b) Comprar créditos pré-pagos pelo aplicativo de smartphone, sítio eletrônico, pontos credenciados, 

com os monitores ou na central. Podendo também comprar créditos avulso diretamente com os 

monitores. 

c) Ao parar em alguma vaga na zona do estacionamento rotativo o usuário informa pelo aplicativo ou 

diretamente com o monitor, mediante pagamento, a placa do veículo e o tempo que pretende ficar na 

vaga. 

d) Quando solicitado pelo usuário, efetuar o cadastro em pontos credenciados ou diretamente com 

monitores. O cadastro será empregado para habilitar o veículo para melhor utilização dos 

equipamentos e para maior segurança do usuário. 

e) Retirar o veículo antes do término do seu tempo na vaga. 
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f) Para a retirada do veículo o usuário terá uma tolerância de 5 minutos ao final do tempo adquirido. 

5.4 Os monitores que constatarem veículo com o tempo adquirido esgotado, sem pagamento de tarifa 

ou dispositivo autônomo de tarifação ativo e com créditos de estacionamento imprimirão uma 

notificação de irregularidade para pagamento da tarifa de pós-utilização que poderá ser paga na Rede 

Credenciada da Concessionária, pelo aplicativo, na central de atendimento, ou ao próprio monitor, e 

deverá constar: placa, marca, modelo, local, hora e data, momento em que o veículo será considerado 

em desacordo com as condições regulamentadas de estacionamento, nos termos do Art. 181 inciso 

XVII do CTB. Em caso de regularização em até 5 dias úteis, o usuário pagará o valor correspondente 

a 10 (dez) vezes o valor correspondente a 1 (uma) hora de estacionamento na Área Azul, convertendo-

se assim em créditos para pagamento do tempo que ficou na vaga e para uso futuro. 

A notificação de irregularidade deverá ser colocada no para-brisa do veículo, acompanhado 

de eventual material de apoio e instruções de procedimentos para o usuário efetuar a regularização. 

Esse tipo de infração pode ser caracterizado como Infração Administrativa, cujo valor arrecadado não 

possui vínculo com a Arrecadação de multas de Trânsito. 

A notificação não regularizada no prazo concedido converter-se-á em multa de trânsito, 

conforme previsto no CTB. 

Mensalmente a Concessionária contabilizará as notificações não regularizadas. Nestes casos, 

o poder Concedente creditará à Concessionária, no mês subsequente, o valor correspondente a 2 

(duas) horas de estacionamento por notificação não regularizada; tendo como referência, o valor de 

1 (uma) hora de estacionamento de automóveis na Área Azul. 

O veículo que estacionar fora do espaço delimitado para a vaga, ou diferentemente de 

regulamentação estabelecida, pagará o equivalente a 02 (duas) vagas por hora estacionada, ou, caso 

ocupar mais de duas vagas, a quantidade correspondente de quantas vagas esteja utilizando. 

5.5 A implantação englobará todos os atos e procedimentos referentes a montagem, instalação, 

cadastramento e contratações necessários à operação do Estacionamento Rotativo Área Azul e deverá 

ser feita no prazo de 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato. 

 Fica proibida a concessionária de cobrar qualquer valor ou taxa do usuário pelo download ou 

uso do aplicativo de smartphone.   

No período de implantação, a Concessionária deverá efetuar a contratação dos monitores e a 

aquisição dos equipamentos necessários à consecução do objeto. 

No prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do contrato a concessionária deverá realizar 

campanhas de divulgação e esclarecimento à população informando sobre novo sistema, data de 

início de operação, funcionamento e meios de pagamento. 

5.6 A fiscalização das normas de trânsito e aplicação dos Autos de Infração aos veículos infratores 

serão de responsabilidade dos AGENTES DE TRÂNSITO e por convênio, da POLÍCIA MILITAR; 

 

6. DAS TARIFAS E PERMANÊNCIA 

 

6.1 As tarifas para o sistema de Estacionamento Rotativo Área Azul serão de acordo com o Art. 9º 

da Lei nº 2.828/2018. “O valor cobrado pelo estacionamento na área de abrangência da Área Azul 

será de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), por 1h (uma hora), podendo ser adquirida a fração de 

30 minutos pelo preço de R$ 1,00 (um real). Para as motocicletas, motonetas e ciclomotores o valor 

cobrado em suas respectivas vagas serão de R$ 1,00 (um real), por 1h (uma hora), podendo ser 

adquirido a fração de 30 minutos pelo preço de R$ 0,50 (cinquenta centavos). 
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6.2 Estarão isentos de pagamento da tarifa para ocupação de vaga em espaço público os casos 

previstos na Legislação Federal de Trânsito e na Lei Municipal vigente. 

6.3 De acordo com o § 2º. Do Art. 9º da Lei nº 2.828/2018. “Serão estabelecidos no mínimo 3% e 

máximo 6% de vagas de curta duração em diferentes locais a critério do Departamento Municipal de 

Trânsito. Isentas de pagamento e com duração de parada máxima de 0:15 (quinze minutos).” Estas 

vagas não são de responsabilidade gerencial da concessionária. 

6.4 A permanência máxima por vaga será de 2 (duas) horas, sendo que a desobediência será 

considerada irregularidade passível de penalidades; 

6.5 De acordo com estudo do Departamento de Trânsito de Orleans pode-se modificar o tempo de 

permanência máxima nas vagas de estacionamento de algumas ruas periféricas de acordo com a 

conveniência aos usuários e com a concessionária. 

6.6 As caçambas de entulho serão tratadas conforme Art. 11 da Lei n° 2.828/2018. “As 

caçambas/depósitos para coletas de entulhos poderão ser alocados no máximo em 1 (uma) vaga pelo 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, sendo devido o pagamento no valor de R$ 15,00/dia”. 

  

7. DA VIGÊNCIA 

 

O período de vigência da Concessão será de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja interesse das partes, na 

forma e prazo estabelecidos na lei vigente. 

 

8. DA VISITA TÉCNICA 

 

A proponente interessada em apresentar proposta poderá realizar visitas técnicas nos locais de 

implantação do estacionamento Rotativo Área Azul objetivando levantar dados necessários para 

confecção da proposta, sendo que as visitas serão agendadas com o Departamento de Trânsito. 

O proponente que não realizar visita técnica não poderá posteriormente discutir ou solicitar 

realinhamento de contrato ou impugnar o processo por motivos relacionados aos custos operacionais. 

As empresas que realizarem as visitas técnicas deverão apresentar a declaração de visita e 

atestado de visita anexos ao termo de referência. 

 

9. DA VISTORIA 

 

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 

17h00. 

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública. 

 

10. DO PREÇO 

 

10.1. O custo estimado da presente contratação a ser pago pela Concessionária será de, no mínimo de 

R$ 12,00 por vaga/mês.  
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Valor por Vaga/mês R$ 12,00 x Número Total de Vagas 809 (oitocentas e nove) x 12 (doze) meses 

x 5 (cinco) anos. Exemplo atual: 12 x 809(NTV) x 12 x 5 = R$ 582.480,00 (quinhentos e oitenta e 

dois mil e quatrocentos e oitenta reais); 

10.2.  O valor mínimo total estimado para CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a prestação de 

serviços de implantação, operação, apoio técnico e processamento dos dados operacionais, 

financeiros e gerenciais do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago, no município de Orleans, com 

a disponibilização de software, equipamentos, materiais e mão de obra é de R$ 582.480,00 

(quinhentos e oitenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais); para o prazo de 5 (cinco) anos. 

 

11. REPASSE MENSAL 

 

O Valor do repasse mensal será calculado da seguinte forma. 

VRM = VV x NTV 

Onde: 

VRM = Valor de Repasse Mensal – Valor total a ser repassado ao Poder Concedente, calculado com 

base na multiplicação do valor mensal por vaga, indicado na proposta comercial – ANEXO, pelo 

número total de vagas. 

VV = Valor por Vaga/mês – Valor indicado na proposta comercial– ANEXO  

O Valor por Vaga/mês deverá obedecer aos critérios, sendo o valor mínimo R$ 12,00 por vaga/mês. 

NTV = Número Total de Vagas - Número de vagas disponíveis nas áreas do Estacionamento Rotativo 

Área Azul. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA E DA CONCEDENTE 

 

12.1.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

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 e em especial: 

 

a) Prestar serviço adequado, obedecendo as exigências de qualidade, continuidade, regularidade, 

eficiência, atualidade, modicidade, cortesia e segurança na forma prevista na legislação;  

b) Colaborar com a autoridade no cumprimento do tempo de permanência dos veículos nas vagas, 

conforme determinação do Poder Concedente, passando-lhe a identificação dos veículos infratores 

das normas de Estacionamento Rotativo Área Azul; 

c) Executar os serviços objeto da concessão de acordo com as melhorias técnicas aplicáveis a 

trabalhos de sua natureza, com zelo e diligência, bem como a mais rigorosa observância às 

especificações previstas neste Projeto Básico, normas do serviço e demais detalhes e ordens que 

emanarem do Poder Concedente; 

d) Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer tempo, aos equipamentos e às 

instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis, disponibilizando todos os 

meios necessários a fiscalização dos serviços, bem como cursos ou instruções de forma a integrar ou 

fornecer conhecimento de todo o sistema gerenciado pela concessionária, inclusive os softwares; 

e) Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos serviços; 
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f) Iniciar a gestão e exploração do Estacionamento Rotativo Área Azul, incluindo a modernização e 

operação em 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, exceto quando este prazo for prorrogado 

pelo Poder Concedente.   

g) Manter os operadores uniformizados e exercer sobre eles fiscalização quanto à aparência e ao 

comportamento pessoal cuja responsabilidade é única e exclusiva da Concessionária; 

h) Cobrar os serviços de acordo com os valores estipulados pelo Poder Concedente, respeitadas as 

condições previstas neste Termo de referência; 

i) Prestar as informações necessárias aos usuários, através de local(is) e serviço telefônico de 

atendimento ao público apropriado(s), capazes de suprir a demanda da operação; 

j) Implantar e manter atualizados os dados regulamentares referentes aos serviços, tais como: valor 

da Unidade de Estacionamento, limites de tempo, valor da Notificação de Irregularidade e forma de 

pagamento do mesmo, e horários de serviço, orientações sobre o correto uso do equipamento e demais 

informações necessárias à correta utilização do serviço, bem como outras porventura determinadas 

pelo Poder Concedente; 

k) Solicitar autorização do Poder Concedente, para implantação, nos Estacionamentos, de atividades 

não especificadas neste Regulamento; 

l) Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços públicos concedidos 

e implantação do Projeto, de acordo com as normas do contrato, deste termo e referência que regeu a 

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

sua supervisão, mesmo na hipótese de sub-contratação de serviços acessórios e complementares; 

m) Fornecer equipe Técnico-Administrativa e equipe de operação, conforme descrito na proposta, 

comprometendo-se a manter a qualidade dos serviços durante a vigência do contrato; 

n) Elaborar e entregar relatório mensal, do funcionamento do sistema, bem como dados estatísticos 

ou permitir alguma forma de acompanhamento por parte do Poder Concedente em relação aos 

serviços executados;  

o) Fornecer mensalmente à Concedente, e também quando solicitada, dados e informações 

detalhadas, através de Relatório Gerencial sobre o movimento de usuários das áreas de 

estacionamento, faturamento, meios de pagamento utilizado, etc. 

p) Instalar sistema de acompanhamento e de auxílio a lavratura dos autos de infração para uso do 

Agente de Trânsito em local designado pelo Poder Concedente.  

q) Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes nas Ordens de Serviço e demais determinações 

apresentadas pelo Poder Concedente, bem como todas as normas legais que disciplinam os serviços 

de Estacionamento Rotativo Área Azul e as cláusulas contratuais do contrato de Concessão; 

r) Observar, nas suas contratações com terceiros, as disposições de direito privado, a legislação 

trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o Poder Concedente; 

s) 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 usuário; 

- indicar um representante, por ocasião da assinatura do contrato, que se incumbirá do relacionamento 

com o Poder Concedente. 

- adotar todas as providências necessárias para a cumprimento da implantação do número de vagas 

previstas no edital. 

- aceitar, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, as modificações consideradas 

necessárias à circulação de veículos e pedestres dentro da área de abrangência do Projeto. 
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t) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução dos serviços objeto do presente termo de referência, bem como por todas as despesas 

necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de equipamentos e materiais, mão de 

obra e demais despesas indiretas. A inadimplência da Proponente, com relação aos encargos não 

transfere ao Poder Concedente a responsabilidade por seu pagamento e nem poderá onerar o contrato. 

u) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Poder Concedente ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não implicando essa responsabilidade em 

prejuízo para a fiscalização ou o acompanhamento pelo Poder Concedente, no desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato. 

v) Atender prontamente as instruções e observar rigorosamente todas as disposições emanadas pelo 

Poder Concedente, a quem compete a supervisão e fiscalização de 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. Efetuar, nas condições 

estipuladas no Contrato e seus anexos, o pagamento das importâncias relativas aos repasses mensais, 

devidas ao Poder Concedente, através de depósito bancário, na Conta-Corrente, por ela indicada. 

x) Prestar serviço adequado a todos os usuários, mediante a cobrança de UE’s 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. 

 

12.1.2. As atividades operacionais a serem executadas pela Concessionária consistem em: 

a) Estudos e análises de comportamento dos usuários, frequência de utilização, rotatividade e demais 

estatísticas de utilização dos locais já implantados; 

b) Todo o Sistema de Estacionamento Rotativo Área Azul será implantado pela Concessionária, que 

arcará com todos os custos e investimentos decorrentes ao longo da Concessão.  

c) O serviço executado pela CONCESSIONÁRIA deverá seguir fielmente as determinações contidas 

neste instrumento. 

d) Fica assegurada à CONCESSIONÁRIA, autonomia, observadas as normas legais, para administrar 

o patrimônio e dirigir seus serviços com organização e funcionários contratados por ela. 

e) A CONCESSIONÁRIA, responderá pelo vínculo empregatício de seus empregados e 

colaboradores, devendo estar em dia com seus encargos trabalhistas, previdenciários e securitários, 

manter os Monitores uniformizados e identificados, bem como controle do comportamento 

profissional dos mesmos, cuja responsabilidade é única e exclusivamente da Concessionária, sendo 

que o modelo do uniforme deverá ser submetido à aprovação da Concedente; 

f) Será de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, a ocorrência de quaisquer prejuízos e 

danos a terceiros, arcando com os custos que porventura resultar da ação ou omissão, dolosa e/ou 

culposa, de seus prepostos e empregados, assim como os decorrentes de caso fortuito ou força maior. 

g) A CONCESSIONÁRIA deverá manter seus funcionários e prepostos instruídos quanto à 

cordialidade na prestação dos serviços, bem como das noções de legislação de trânsito e 

funcionamento referentes ao Estacionamento Rotativo Área Azul em Orleans. 

h) Comunicar à Concedente qualquer alteração de endereço, num prazo de, no máximo, 48 (quarenta 

e oito) horas; 

i) Manter atualizada a contabilidade, exibindo-a sempre que solicitado pela fiscalização, além das 

demonstrações periódicas estabelecidas pela Concedente; 
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j) Instalar nas dependências da Concedente, equipamentos de informática, adequados e compatíveis 

ao recebimento dos dados relativos à utilização do sistema e dos veículos que deixaram de efetuar o 

pagamento da tarifa, como também a emissão de relatórios sobre os dados de uso do estacionamento; 

k) Assumir total responsabilidade pela execução dos serviços e por eventuais danos destes 

decorrentes, de acordo com o estabelecido neste termo de referência, no Contrato a ser lavrado e 

demais documentos que o integram; 

l) Primar pela qualidade e eficiência da execução dos serviços; 

m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou em parte, 

eventuais vícios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo das penalidades cabíveis pela inexecução 

parcial do contrato; 

n) Não será permitido a CONCESSIONÁRIA impedir de qualquer modo a utilização das vagas do 

Estacionamento Rotativo Área Azul, por terceiros ou pela própria Concedente, no período em que 

não há funcionamento do mesmo, devendo a CONCESSIONÁRIA retirar eventuais equipamentos, 

que impeçam o estacionamento naquele local pelo referido período. 

o) No caso da CONCESSIONÁRIA suspender a prestação dos serviços em determinada(s) 

área(s)/setor, deverá informar a Concedente os motivos e o prazo em que ficarão suspensos os 

serviços, sob pena de aplicação das penalidades descritas no contrato. 

p) Manter capital social atualizado e em nível que não seja inferior aquele apresentado, quando da 

realização da licitação, em que se fez a comprovação da qualificação econômico-financeira suficiente 

ao cumprimento das obrigações decorrentes da concessão, apresentando documentação solicitada 

pela Concedente. 

q) Apresentar sistema de prestação de contas com o software de gestão dos dados e software de 

controle da fiscalização do sistema, disponibilizando à Concedente o software de controle da 

fiscalização do sistema. 

 

12.2. DOS UNIFORMES 

 

Os uniformes a serem fornecidos pela concessionária a seus empregados deverão ser condizentes com 

a atividade a ser desempenhada no órgão contratante, compreendendo peças para todas as estações 

climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens 

seguintes: 

O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário: 

Camisa 

Calça 

Bermuda 

Boné 

Sapato ou tênis 

Casaco 

Capa de chuva 

O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma: 

03 (dois) ou mais conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser 

substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 08 (oito) meses, ou a qualquer época, no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que 

não atendam as condições mínimas de apresentação; 

Os uniformes precisam passar por aprovação da Concedente; 
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Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do 

original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato. 

 

12.3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

 

A CONCEDENTE deverá: 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas contratuais da 

Concessão; 

b) Determinar, quando aplicável, as modificações consideradas necessárias à circulação de veículos 

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

c) 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; 

d) Exigir, a qualquer tempo, substituição 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); 

e) Homologar reajustes e proceder à revisão das UE´s na forma prescrita em lei, nas normas 

pertinentes e no contrato; 

f) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;  

g) Intervir na prestação dos serviços nos casos e condições previstas em lei; 

h) Extinguir a Concessão nos casos previstos em lei e na forma prevista no contrato; 

i) 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; 

j) Estimular o aumento da qualidade, produtividade, rotatividade, preservação do meio ambiente e 

conservação dos equipamentos; 

k) Proporcionar as condições adequadas e necessárias para execução dos serviços contratados, de 

acordo com os termos do contrato. 

l) Indicar um representante que se incumbirá do relacionamento com a Concessionária; 

m) Liberar as áreas objeto do contrato, deixando-as totalmente desembaraçadas administrativa e 

juridicamente, livres de elementos estranhos ao sistema, assumindo a Concessionária total 

responsabilidade pela execução e custos correspondentes à operação de liberação realizada pelo 

Município. 

n) Contribuir significativamente para que todas as ações decorrentes da execução do contrato sejam 

bem geridas, monitoradas e controladas; 

o) Julgar, regular e regulamentar eventual caso omisso do Contrato e dos documentos que o integram; 

p) Fornecer à Concessionária, quando solicitado, Atestado Técnico, descrevendo e especificando os 

serviços executados de acordo com o objeto do presente Edital, conforme Artigo 30, § 4º da Lei 

8666/93 e alterações; 

q) Efetuar a fiscalização do serviço concedido. 

r) 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. 

s) O número de monitores por vaga poderá ser alterado pelo Poder Concedente, em função das 

necessidades de fiscalização, da metodologia e da tecnologia nela empregados. 
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t) O poder concedente utilizará de todos os equipamentos e bens materiais necessários à efetiva 

fiscalização do serviço concedido e exercício do poder de polícia, de acordo com as normas aplicáveis 

à matéria. 

u) A fiscalização do Poder Concedente anotará, em livro próprio, as visitas efetivadas, defeitos e 

problemas constatados, bem como os atrasos no cronograma, consignando eventuais determinações 

à Concessionária; 

v) Ao Poder Concedente caberá a regulamentação ou modificar o valor da Unidade de 

Estacionamento - U.E. a ser praticada na cidade de Orleans. 

 

13. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A Concedente deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio 

de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e 

do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997, mediante representante com experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

- A Concessionária deverá disponibilizar à Concedente, os dados das operações, por meio de acesso 

ao sistema online, no qual deverá ser possível identificar indicadores de desempenho incluindo taxas 

de ocupação (percentual de vagas ocupadas do estacionamento) e taxa de respeito (percentual de 

vagas ocupadas que respeitem as regras do estacionamento quanto à utilização das etiquetas e sua 

validade); 

- O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 

para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-

se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

- O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 

1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.  

- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, 

por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

 

 

14. CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS, EMISSÃO DE DOCUMENTOS E 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO. COLETOR DE DADOS 

 

A concessionária deverá disponibilizar de equipamento para fiscalização do sistema de 

estacionamento que, integrado à impressora, permita a emissão de Notificação de Irregularidade. 
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a) O equipamento deverá ter o acesso ao seu sistema operacional bloqueado por senha, permitindo 

apenas que o usuário autorizado tenha acesso a tal funcionalidade.   

b) O equipamento deverá permitir a entrada de dados através de processos simples e intuitivos; 

c) O sistema utilizado pelo Monitor/Agente de Trânsito deverá ser composto de: 

1- Uma impressora térmica portátil que se utilize do método de impressão térmico direto; 

 

2- Equipamento eletrônico portátil dotado de sistema informatizado (software) 

  

d) A instalação do aplicativo de gerenciamento deverá ser permitida apenas para dispositivos 

previamente registrados na Central de Monitoramento e Gestão da Concessionária e impedir o uso 

não autorizado; 

e) O equipamento deverá operar On-Line e Off-Line; 

f) O controle de acesso ao sistema deverá ser por meio do código do usuário e 

senha/biometria/assinatura digital; 

g) O sistema deverá permitir o registro das informações relativas às Notificações e Lavratura de Autos 

de Infração, com a possibilidade da inclusão de imagens fotográficas; 

h) As Notificações deverão conter código de barras ou codificação similar;  

i) O sistema deverá permitir a fiscalização de todas as soluções que compõem os dispositivos do 

Usuário (Unidade Autônoma, Conjunto Aplicativo Mobile e Tíquetes Avulsos); 

j) O sistema deverá permitir o cancelamento das Notificações de Irregularidade; 

k) O sistema deverá permitir o controle de Medidas Administrativas dos Autos de Infração; 

l) O sistema deverá permitir a reimpressão de Notificações; 

m) O sistema deverá permitir a fiscalização do tempo de permanência na mesma vaga por tempo 

superior ao regulamentado; 

n) O sistema deverá prever a venda de créditos de Estacionamento para os usuários nas modalidades 

permitidas pela Concessionária (Ex. cartão de crédito, cartão de débito e/ou dinheiro); 

o) O sistema deverá prever a venda de tíquetes avulsos para visitantes e não portadores dos 

dispositivos; 

p) O sistema deverá possuir função de sinalização de perigo iminente do Monitor/Agente de Trânsito 

(contato de emergência com a Central de Monitoramento e Gestão); 

q) O sistema deverá pelo aplicativo ou SMS informar o usuário quando está findando o tempo de 

permanência na vaga; 

r) Após a implantação fica permitido a concessionária a proposição de evolução tecnológica, 

mediante apresentação técnica e aprovação do Departamento Municipal de Trânsito; 

 

 

14.1. CONJUNTO APLICATIVO MOBILE DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

 

Conjunto Aplicativo Mobile que seja operado pelo Usuário, que possibilite iniciar e parar a tarifação 

ao utilizar uma vaga, que atenda às regras definidas pela Autoridade de Trânsito e que possibilite a 

cobrança nos intervalos de tempo definidos pelo poder Concedente. 

a) O aplicativo para celular deverá ser instalável em smartphones nos sistemas operacionais Android 

e IOS; 

b) A instalação do aplicativo deve ser de forma gratuita; 

c) A ativação/desativação da tarifação deverá se dar pelo aplicativo; 
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d) Deverá possibilitar comunicação SMS; 

e) O aplicativo deverá possibilitar a compra de créditos para o estacionamento nas formas de 

pagamento autorizadas pela Autoridade de Trânsito; 

f) O aplicativo deverá possibilitar a regularização de Notificações; 

g) O aplicativo deverá possibilitar o recebimento de informações enviadas pela Autoridade de 

Trânsito. 

 

- Os dispositivos, bem como os tíquetes avulsos poderão ser adquiridos em pontos de venda da Rede 

Credenciada da Concessionária, na internet, na central de atendimento ou junto ao próprio Monitor. 

- Os dados impressos devem ser facilmente visíveis. 

 

14.2. IMPRESSORA 

 

A impressora deverá ser apropriada para uso em campo. O peso da impressora e suas 

características devem atender às normas Brasileiras de ergonomia aplicadas a esta atividade e 

equipamento. 

 

 

14.3. APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA OS AGENTES 

 

a) O coletor de dados deverá ser um equipamento eletrônico portátil, e possuir um aplicativo para 

gerenciamento e controle do sistema, o qual permitirá as seguintes funcionalidades: 

b) A instalação do aplicativo deverá ser permitida apenas para dispositivos previamente registrados 

na Central de Monitoramento e Gestão da Concessionária e impedir o uso não autorizado; 

c) O equipamento deverá operar On-Line e Off-Line; 

d) O controle de acesso ao sistema deverá ser por meio do código do usuário e 

senha/biometria/assinatura digital; 

e) O sistema deverá permitir o registro das informações relativas às Notificações e Lavratura de Autos 

de Infração, com a possibilidade da inclusão de imagens fotográficas; 

f) As Notificações deverão conter código de barras ou similar;  

g) O sistema deverá permitir a fiscalização de todas as soluções que compõem os dispositivos do 

Usuário (Unidade Autônoma, Conjunto Aplicativo Mobile e Tíquetes Avulsos); 

h) O sistema deverá permitir o controle de Medidas Administrativas Notificações de Infração; 

i) O sistema deverá permitir a reimpressão de Notificações; 

j) O sistema deverá permitir a fiscalização do tempo de permanência na mesma vaga por tempo 

superior ao regulamentado; 

k) O sistema deverá prever a venda de créditos de Estacionamento para os usuários nas modalidades 

permitidas pela Concessionária (Ex. cartão de crédito, cartão de débito e/ou dinheiro); 

l) O sistema deverá prever a venda de tíquetes avulsos para visitantes e não portadores dos 

dispositivos; 

m) O sistema deverá permitir a conciliação financeira do caixa diário do Monitor, mediante a 

conferência de cada forma de recebimento (dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito) definida 

pela Concessionária; 

n) O sistema deverá possibilitar a troca de mensagens de texto entre Monitores/Agentes e a Central 

de Monitoramento e Gestão da Concessionária; 
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o) O sistema deverá possuir função de sinalização de perigo iminente do Monitor/Agente de Trânsito 

(contato de emergência com a Central de Monitoramento e Gestão). 

 

14.4. SISTEMA DE CONTROLE DE TÍQUETES AVULSOS E DISPOSITIVOS 

AUTÔNOMOS DE TARIFAÇÃO 

 

a) Será considerado veículo em situação irregular os veículos que não estiverem utilizando tíquete 

avulso ou dispositivo autônomo de tarifação, utilizando de forma incorreta ou ainda após a verificação 

on-line pelos monitores. 

b) A emissão das notificações se dará utilizando a impressora. 

c) A leitura e verificação do tíquete avulso ou dispositivo autônomo de tarifação se dará utilizando o 

coletor de dados ou consultando a placa do veículo no aplicativo. 

 

14.5. SISTEMA DE GERENCIAMENTO (CENTRAL DE MONITORAMENTO E GESTÃO) 

E SERVIDORES DE APLICAÇÃO 

 

A concessionária deverá disponibilizar um servidor com escalabilidade, garantia de 

performance, redundância de hardware e alta disponibilidade. Deverá estar alocado em ambiente 

físico com no mínimo as seguintes condições: 

a) A Concessionaria deve realizar backup de todas as informações de no mínimo 5 em 5 minutos, 

com retenção de no mínimo 12 meses; bem como caso necessário emitir relatórios informando o 

histórico de backup´s. 

b) A Concessionaria deverá fornecer todas as licenças de software dos equipamentos utilizados na 

prestação dos serviços, independendo se são desenvolvidos pela Concessionaria ou contratados junto 

a terceiros. 

c) Para garantia de continuidade dos serviços, a Concessionaria deverá utilizar um ambiente em 

datacenter com os seguistes requisitos mínimos: 

- Garantia de disponibilidade da infraestrutura: SLA de 99,95% 

- Backups: deverá operar com duas zonas de disponibilidade para o banco de dados e um 

backup point in time que deverá disponibilizar, além da última imagem de minuto-em-

minuto, a retenção dos últimos 30 dias; 

- Restore de backup: no que se refere a problemas administrativos com a base de dados, 

o “restore” deverá se dar em até 4 horas. 

- Seguindo a norma ANSI/TIA 942  

- Com Nível de Disponibilidade TIEAR 4 

- Certificações de segurança do Data Center: 

- Certificação SOC 

- Certificação PCI-DSS nível 1 

- ISO 27.001 

            - Fornecimento ininterrupto de energia. 

O Acesso ao sistema deverá se dar com solicitação de usuário e senha.   
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Menu principal apresentando todos os acessos disponíveis ao sistema, para fácil uso e 

localização das diversas opções.   

Cadastro de agentes.   

Cadastro do perfil do usuário possibilitando alterar permissões de acesso a funções para cada 

usuário/agente.   

Cadastro de ruas.   

Cadastro dos equipamentos.   

Cadastro de placas com restrições.   

Controle de usuários do sistema.   

Visualização da data e hora do login do usuário; 

Módulo para geração do arquivo final para entrega ao departamento de trânsito nos padrões e 

leiaute definidos pela autoridade de trânsito.   

Mostrar mapa de vagas 

On-Line, disponibilizar ao poder Concedente: Relatório de pagamentos das vagas (por 

dia/semana/mês) 

On-Line, disponibilizar ao poder Concedente: Relatório de pagamento por carro (por 

dia/semana/mês) 

On-Line, disponibilizar ao poder Concedente: Relatório da ocupação das vagas (por 

dia/semana/mês) 

On-Line, disponibilizar ao poder Concedente: Adicionar crédito para carro online 

 

15. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS 

 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 

pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 

impossível reparação. 

 

16. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

O valor de repasse mensal deverá ser pago na data definida neste contrato mediante 

transferência bancária em conta corrente a ser informada pela concedente ou mediante boleto bancário 

por ela emitido, que deverá ser enviado até o dia anterior a data de vencimento. 

 

 

17. DO REAJUSTE DAS UE’S 

 

Ao Poder Concedente caberá a atualização das UE’s a serem praticadas na cidade de Orleans, 

que poderão ser reajustadas anualmente pelo INPC e publicadas em Jornal de circulação estadual e 

local, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

𝑈𝐸𝑟 = 𝑈𝐸𝑜𝑥
𝐼𝑁𝑃𝐶1

𝐼𝑁𝑃𝐶𝑜
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UEr= UE reajustada; 

UEo= UE da data base 

INPC1 = Índice referente ao segundo mês anterior ao mês de aplicação do reajuste; 

INPCo= Índice referente ao segundo mês anterior ao mês base. 

 

 

 

 

______________________________ 

Euclides Pilon 

Secretário de Infraestrutura 
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2 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DE QUALIDADE  

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O Sistema de Avaliação de Desempenho da Qualidade do Serviço de Estacionamento Rotativo Área 

Azul do Município de Orleans constitui elemento de gestão dos serviços da relação contratual 

estabelecida com a concessionária e tem como objetivos: 

a) Analisar, através de índices de desempenho operacionais (IDO’s), o grau de qualidade do serviço 

prestado, permitindo a orientação de ações operacionais e de planejamento para a superação das 

principais deficiências observadas; 

b) Medir o desempenho da concessionária em cada período; 

c) Estimular a melhoria contínua dos serviços por parte da concessionária; 

d) Servir de processo e parâmetro para a avaliação da qualidade do serviço para gestão do contrato. 

Compete ao ÓRGÃO GESTOR realizar a avaliação da qualidade do serviço de Estacionamento 

Rotativo, tendo como compromisso a gestão da mobilidade urbana de forma eficiente, eficaz e em 

sintonia com as necessidades da população. 

O ÓRGÃO GESTOR poderá a qualquer momento contratar auditoria independente para 

complementar a avaliação do serviço de Estacionamento Rotativo Público no município. 

A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer os dados necessários para avaliação do desempenho, de 

acordo com especificações a serem fornecidas pelo ÓRGÃO GESTOR. 

A Avaliação dos serviços será realizada pelo Sistema de Avaliação de Desempenho da Qualidade do 

Serviço de Estacionamento Rotativo, medido através de Índices de Desempenho Operacionais 

(IDO’s) associados aos aspectos de Confiabilidade, Segurança e Relacionamento com o Usuário, 

definidos como atributos formadores do conceito de qualidade especificado pelo ÓRGÃO GESTOR. 

1.1 O Sistema de Avaliação de Desempenho da Qualidade do Serviço de Estacionamento Rotativo, 

poderá sofrer alterações (tanto na sua forma de cálculo quanto na variação de atributos e índices de 

desempenho operacionais) sempre que o ÓRGÃO GESTOR julgar necessário. 

1.2 No caso de mudança na avaliação do Sistema de Avaliação de Desempenho da Qualidade do 

Serviço de Estacionamento Rotativo a CONCESSIONÁRIA será previamente avisada, facultando-se 

a participação no processo, e concedendo prazo para a adaptação. 

1.3 Para efeitos de medição dos IDO’s (Índices de Desempenho Operacionais) serão utilizados os 

seguintes indicadores: 

a) Número de faltas no mês de monitores no serviço; 

b) Número de eventos no mês que tenham afetado, reduzido ou interrompido a disponibilidade de 

vagas de estacionamento; 

c) Número de insucessos mensais na aquisição de créditos para uso de vagas do Rotativo; 

d) Número de equipamentos dos monitores de vagas fora de uso por quebra ou defeito no mês; 

e) Número de vagas do Rotativo ocupadas no mês; 

f) Rotatividade no uso das vagas no mês; 

g) Grau de satisfação do usuário dos serviços do Estacionamento Rotativo; 

h) Número de avisos de irregularidades emitidos no mês; 

i) Número de avisos de irregularidades emitidos no mês e transformados em auto de infração; 

j) Número de reclamações de usuários registrados por mês, pelos canais de ouvidoria da Prefeitura e 

da Concessionária; 
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k) Número de reclamações solucionadas no mês; 

l) Número de inadimplências no mês. 

1.4 A coleta de dados dar-se-á de forma contínua. 

1.5 Considerando a falta de informações e de referências para o estabelecimento dos padrões de 

controle, as informações colhidas durante os primeiros seis meses de operação serão transformadas 

em estatísticas pelo Departamento Municipal de Trânsito, objetivando estabelecer os padrões 

referenciais e as metas a serem atingidas durante a execução do serviço. 

1.6 As informações facultadas pelos levantamentos estatísticos deverão orientar a formulação dos 

índices de controle, assim como o estabelecimento de padrões referenciais que servirão de base para 

o estabelecimento das metas a serem atingidas pela Concessionária. 

1.7 As metas estabelecidas pelo Departamento Municipal de Trânsito deverão observar os padrões 

estatísticos resultantes das medições, assim como os respectivos intervalos e confiança. 

1.8 Compete ao Departamento Municipal de Trânsito regulamentar, implantar e gerenciar o Sistema 

de Avaliação de Desempenho e Qualidade. 

1.9 Serão estabelecidas pelo ÓRGÃO GESTOR metas e objetivos para cada IDO que compõe o 

Sistema de Avaliação de Desempenho e Qualidade do Serviço de Estacionamento Rotativo Área Azul 

de Orleans. 

1.10 Os IDO’s (Índices de Desempenho Operacionais) serão medidos e calculados mensalmente. 

1.11 Os IDO’s (Índices de Desempenho Operacionais) que não forem medidos, pelo órgão gestor, no 

período avaliado, serão considerados na avaliação, como “meta cumprida”, para a concessionária. 

1.12 O valor mensal de cada Índice de Desempenho Operacional (IDO) será obtido através do cálculo 

da média da medição mensal dos três últimos meses. 

 

𝐼𝐷𝑂 =
𝑀𝑚1 +𝑀𝑚2 +𝑀𝑚3

3
 

 

Sendo: 

Mm1 - Medição do mês 1 

Mm2 - Medição do mês 2 

Mm3 - Medição do mês 3 

 

1.13 O valor trimestral de cada Índice de Desempenho Operacional Trimestral (IDOT) será obtido 

através da média das três médias móveis obtidas no trimestre. 

 

𝐼𝐷𝑂𝑇 =
𝐼𝐷𝑂1 + 𝐼𝐷𝑂2 + 𝐼𝐷𝑂3

3
 

 

1.14 O valor anual de cada Índice de Desempenho Operacional (IDOA) será igual à média dos 04 

(quatro) últimos índices trimestrais. 

 

𝐼𝐷𝑂𝐴 =
𝐼𝐷𝑂𝑇1 + 𝐼𝐷𝑂𝑇2 + 𝐼𝐷𝑂𝑇3 + 𝐼𝐷𝑂𝑇4

3
 

 

1.15 Além dos IDOA a CONCESSIONÁRIA será avaliada também em relação ao valor do 

Desempenho Total Anual (VDTA), onde deverão atingir 90% das metas trimestrais estabelecidas. 
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𝑉𝑇𝐷𝐴 > 90% 

 

1.16 Será gerado pelo ÓRGÃO GESTOR um Relatório de Avaliação Trimestral (RAT) dos Índices 

de Desempenho Operacionais do Sistema de Estacionamento Rotativo o qual será apresentado 

trimestralmente à CONCESSIONÁRIA, com a Avaliação de cada IDO. 

1.17 O RAT será realizado da seguinte forma: 

1.17.1 Serão comparados IDOT’S, em cada trimestre com o valor de sua respectiva meta trimestral. 

Se o IDOT for inferior a sua meta trimestral, o índice será reprovado. 

1.17.2 Para cada índice reprovado a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar um Plano de Melhorias. 

1.18 O Plano de Melhorias para cada IDO reprovado deverá ser entregue num prazo de 07 (sete) dias 

úteis, contados da apresentação do RAT com cronograma de execução/implantação. 

1.19 Caso o órgão gestor recuse o Plano de Melhorias apresentado, a empresa prestadora de serviço 

deverá elaborar um novo Plano de Melhorias obedecendo ao prazo de 07 (sete) dias úteis. 

1.20 Após a aprovação do Plano de Melhorias por parte do ÓRGÃO GESTOR a 

CONCESSIONÁRIA deverá executar o Plano de Melhorias aprovado para o IDO em questão. 

1.21 O ÓRGÃO GESTOR realizará um Relatório de Avaliação Anual (RAA) dos Índices de 

Desempenho Operacionais do Sistema de Estacionamento Rotativo Área Azul dos IDO’s e o VDTA, 

cujo objetivo é avaliar o desempenho alcançado pelo conjunto de IDO’s. A CONCESSIONÁRIA 

poderá ter apenas um IDO reprovado, para não sofrer as penalidades previstas. 

1.22 O RAA (Relatório de Avaliação Anual) dos Índices de Desempenho Operacionais do Sistema 

de Estacionamento Rotativo Público será divulgado para a população. 

2. DESCUMPRIMENTO DO VALOR DE DESEMPENHO TOTAL ANUAL (VDTA) 

2.1 No primeiro ano de operação, o não cumprimento do valor de desempenho total anual (VDTA), 

implicará na aplicação da penalidade de advertência por escrito por parte do ÓRGÃO GESTOR. 

2.2 O descumprimento do Valor de Desempenho Total Anual (VDTA) dos Índices de Qualidade 

estabelecidos neste Anexo terá incidência em multa sobre a CONCESSIONÁRIA de 1,00% (um por 

cento), da receita bruta do mês anterior ao RAA. 

2.3 Caso ocorram por dois anos consecutivos ou três anos alternados o não cumprimento do VDTA, 

poderá ensejar a rescisão do contrato de concessão, sem gerar quaisquer direitos à indenização. 
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3 – ESTUDO ECONÔMICO FINANCEIRO 

 

 

 

 
a) Investimentos Fixos

Em: 14/09/2018

Itens Unid Quantidade
Valor

Unitário Total R$

1. Terreno m2                          -                          -                          - 

2. Construção Civil m2                          -                          -                          - 

3. Equipamentos          70.600,00 

                          - 

4. Sistemas Diversos         20.000,00 

5. Móveis e Utensílios Diversos            1.500,00 

6. Veículos         45.000,00 

7. Outros 6.500,00
Despesas de administração durante a implantação            2.000,00 
Treinamento de pessoal            2.500,00 
Registros e licenciamentos            2.000,00 

8. Eventuais

TOTAL DOS INVESTIMENTOS       143.600,00  
 

 

 
b) Estimativa das Necessidades de Capital de Giro

em R$ 1,00

Item
1o. Período

1. NECESSIDADES

    1.1 Encaixe Mínimo                   2.000,00 

    1.2 Financiamento das vendas                                  - 

    1.3 Estoques                   1.100,00 

         Materiais secundários                       100,00 

         Peças e materiais de reposição                   1.000,00 

TOTAL DAS NECESSIDADES                   3.100,00 

2. RECURSOS

    2.1 Crédito de Fornecedores                                  - 

    2.2 Descontos de Duplicatas                                  - 

    2.3 Financiamentos para Giro                                  - 

    2.4 Capital de Giro Próprio                   3.100,00 

    2.5 Necessidades Adicionais

TOTAL DA COBERTURA                   3.100,00  
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c) Financiamento

Fontes e Aplicações de recursos

Itens
1o. Período

1. Fontes

    1.1 Recursos Próprios               146.700,00 

    1.2 Recursos de Terceiros/Empréstimo/Fornecedores                                  - 

    1.3 Outros                                  - 

Total das Fontes               146.700,00 

2. Aplicações

    2.1 Investimentos Fixo               143.600,00 

          Terrenos                                  - 

          Edificações                                  - 

          Máquinas e Equipamentos                 70.600,00 

          Instalações Industriais                                  - 

          Montagens e instalações de Máquinas e Equip.                 20.000,00 

          Veículos e embarcações                 45.000,00 

          Móveis e Utensílios (caixas,mesas,comp.)                   1.500,00 

          Outros (projetos, desp. Adm., etc.)                   6.500,00 

          Eventuais                                  - 

    2.2 Investimentos Financeiros                   3.100,00 

          Capital de Giro                   3.100,00 

          Juros durante a implantação                                  - 

Total das Aplicações               146.700,00 

Período de 
implantação

 
 

 

 

 

 
d) Estimativas das Receitas e Custos

d.1) Programa de Produção de Receitas Anuais

em R$ 1,00 Em: ___/___/___

Itens Ocupação 40%
Preço unit. Total mensal Total Anual

R$ Diário valor Quantidade Valor

1. Produtos Principais                          

VAGAS VEÍCULOS: 640 2560 1,50 3840,00 99.840,00 798720    1.198.080,00 

VAGAS MOTOS: 163 652 1,00 652,00 16.952,00 203424       203.424,00 

VAGAS DE CARGA E DESCARGA: 06 24 1,50 36,00 936,00 7488         11.232,00 

Total das Receitas       195.609,60                                       -    1.412.736,00 

d.2) Insumos (mat.-primas, mat. secundários, etc.
em R$ 1,00 Em: ___/___/___

Unidades
Preço unit. Total mensal Total Anual

Itens quantidade valor Quantidade Valor
1. Custos das Vagas
VAGAS VEÍCULOS: 640 640 12,00                     640            7.680,00 7.680         92.160,00 
VAGAS MOTOS: 163 163 12,00                     163            1.956,00 1.956         23.472,00 
VAGAS DE CARGA E DESCARGA: 06 6 12,00                         6                 72,00 72               864,00 

Total dos custos            9.708,00       116.496,00  
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Salário Total Total Anual

Discriminação Quant Médio mensal Encargos 40% Salários Encargos 40%

1. Mão-de-obra  

      Monitores (Salário + 1/12 de13º e 1/12 de 1/3 férias)                               28            1.222,00         34.216,00 13686,40                    410.592,00 164236,80

      Coordenador de trânsito (Salário + 1/12 de13º e 1/12 de 1/3 férias)                                 1            1.845,00            1.845,00 738,00                      22.140,00 8856,00

                                1            2.706,00            2.706,00 1082,40                      32.472,00 12988,80

Total mão-de-obra indireta                                  -                          -                          -                                       - 0,00

Custo Total da Mão-de-Obra                               30         38.767,00         14.343,79                    465.204,00       172.125,48 

      Gerente de operação local (Salário + 1/12 de13º e 1/12 de 1/3 
férias)

 
 

 

 

 

 
e) Depreciação

em R$ 1,00 em: ___/___/___

Itens do Imobilizado Taxa (%) Valor da Depreciação

Equipamentos                 70.600,00 10%                         7.060,00 

Veículos                 45.000,00 20%                         9.000,00 

Móveis e Utensílios                   1.500,00 10%                            150,00 

Total               117.100,00                      16.210,00 

f) Seguros

em R$ 1,00 em: ___/___/___

Itens do Imobilizado Taxa (%) Valor da Depreciação

Equipamentos                 70.600,00 0,50%                            353,00 

Veículos                 45.000,00 2,00%                            900,00 

Móveis e Utensílios                   1.500,00 2,00%                              30,00 

Total               117.100,00                         1.283,00 

g) Manutenção e Conservação

Em R$ 1,00 em: ___/___/___

Itens do Imobilizado Taxa (%) Valor da Depreciação

Equipamentos                 70.600,00 5,00%                         3.530,00 

Veículos                 45.000,00 5,00%                         2.250,00 

Móveis e Utensílios                   1.500,00 2,00%                              30,00 

Total               117.100,00                         5.810,00 

Valor do 
Imobilizado

Valor do 
Imobilizado

Valor do 
Imobilizado
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h) Orçamento de Custos e Receitas

Em R$ 1,00

Valor (100%)
%

Itens Parcial(mensal) Total (anual)

1. RECEITA TOTAL               117.728,00    1.412.736,00 100

    Venda de Produtos Principais                                  - 0,00                                       - 

    Outras Receitas                                  -                          -                                       - 

2. CUSTOS TOTAIS                 80.788,77       969.465,28 100

    2.1 Custos Fixos                 11.593,00       139.116,00 14,35

          Mão-de-Obra                                   -                          - 0,00
          Encargos Sociais                                  -                          - 0,00
          Outorga de Vagas                   9.708,00       116.496,00 
          Depreciação                   1.350,83         16.210,00 11,65
          Manut. e Conservação                       484,17            5.810,00 4,18
          Material de Expediente                         50,00               600,00 0,43
          Outras                                  - 0,00
          Subtotal                 11.593,00       139.116,00 14,35
          Eventuais
    2.2 Custos Variáveis                 69.195,77       830.349,28 85,65
          Mão-de-obra Direta                 38.767,00       465.204,00 56,03
          Encargos Sociais                 14.343,79       172.125,48 20,73
          Impostos - ISS 5%                   5.886,40         70.636,80 8,51
          Aluguel                   3.000,00         36.000,00 4,34
          Telefone                   1.000,00         12.000,00 1,45
          Energia                       300,00            3.600,00 0,43
          Combustíveis                   2.000,00         24.000,00 2,89
          Seguros Resp. Civil                   1.500,00         18.000,00 3,87
          Seguros Veículos                       106,92            1.283,00 0,15
          Uniformes                   1.750,00         21.000,00 2,53
          Amortização de despesa pré-operacionais                       541,67            6.500,00 1,40
          Outros 0,00
          Subtotal                 69.195,77       830.349,28 85,65
          Eventuais
Saldo do orçamento                 36.939,23       443.270,72 31,38  
 

 

 

 

 
i) Demonstrativo de Resultados e Capacidade de Pagamentos

Itens 1

1. DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES

RECEITA OPERACIONAL    1.412.736,00 

(-) Custo Total       969.465,28 

(=) Saldo do Orçamento       443.270,72 

(-) Fundo de reserva legal

(=) Lucro Tributável       443.270,72 

(-) Provisão p/ IR 15%         66.490,61 

(-) Provisão Contr. Social 9%         39.894,36 

(=) Lucro Líquido a Distribuir       336.885,75 

(-) Retirada anual                          - 

(-) Gratificações

(-) Fundo de reserva especial

(=) Saldo a Disposição       336.885,75 

2. FLUXO DOS RESULTADOS

SALDO A DISPOSIÇÃO       336.885,75 

(+) Depreciação         16.210,00 

(=) Disponibilidades       353.095,75 

(=) Disponível P/ Investimentos       353.095,75  
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j) Projeção do Fluxo de Caixa

Itens 0

1. ENTRADAS               459.480,72 

    Lucro antes do IR/CS               443.270,72 

    Depreciação                 16.210,00 

2. SAÍDAS               106.384,97 

    Recursos Próprios (Retirada anual)                                  - 

    

    Custos Financeiros

    Imposto de Renda/Contr. Social               106.384,97 

Saldo do fluxo (1-2)               353.095,75  
 
k) Indicadores Econômicos – Financeiros

Indicadores 1

Rotação do capital VB
9,8380

IT

Rentabilidade do investimento LL
2,3460

IT

Lucratividade LL
0,2385

VB

Prazo de retorno do investimento  IT
0,4263

LL

Grau de endividamento CT
0,0000

PT

VB = Vendas Brutas

IT = Investimento Total

LL = Lucro Liquido Após IR.

CT = Capitais de Terceiros

PT = Passivo Total  
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ANEXO II 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS 

 

CONTRATO Nº 00/2018                    

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 

ORLEANS, E DE OUTRO LADO A 

EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, NOS 

TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93. 

Preâmbulo 

 

1. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ORLEANS, com sede na Rua XV de Novembro, Nº 

282, Centro, Orleans/SC, inscrito no CNPJ sob o Nº 82.926.544/0001-43, neste ato representado pelo 

Sr. JORGE LUIZ KOCH, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade N°. 

XXXXXXXXXXXX, e inscrito no CPF sob o N°. XXXXXXXXXXXXXX, ora denominado 

CONTRATANTE. 

2. CONTRATADA: A Empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no 

CNPJ sob o Nº. XXXXXXXXXXXXXXXXX, ora denominada CONTRATADA, representada 

neste ato pelo Sr. XXXXXXXXX, inscrito no CPF Nº. XXXXXXXXXXXXXX e RG Nº. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

3. ADJUDICAÇÃO: O presente termo contratual decorre do Processo de Licitação Nº 185/2018 - 

Modalidade: Edital de Concorrência Pública Nº 4/2018; Homologado em XX/XX/XX, que passa 

a integrar este contrato independentemente de transcrição, juntamente com a proposta da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

Do Objeto 
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1.1. Constitui objeto do presente contrato, a concessão da prestação de serviço de implantação do 

sistema de operação e gerenciamento do Estacionamento Rotativo Área Azul do Município 

de Orleans/SC, nos termos da Lei Municipal 2.828, de 07 de agosto de 2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  

Das Obrigações da Concessionária 

 

2.1. 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 e em especial:  

a) Prestar serviço adequado, obedecendo as exigências de qualidade, continuidade, regularidade, 

eficiência, atualidade, modicidade, cortesia e segurança na forma prevista na legislação;  

b) Colaborar com a autoridade no cumprimento do tempo de permanência dos veículos nas vagas, 

conforme determinação do Poder Concedente, passando-lhe a identificação dos veículos infratores 

das normas de Estacionamento Rotativo Área Azul; 

c) Executar os serviços objeto da concessão de acordo com as melhorias técnicas aplicáveis a 

trabalhos de sua natureza, com zelo e diligência, bem como a mais rigorosa observância às 

especificações previstas neste Projeto Básico, normas do serviço e demais detalhes e ordens que 

emanarem do Poder Concedente; 

d) Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer tempo, aos equipamentos e às 

instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis, disponibilizando todos os 

meios necessários a fiscalização dos serviços, bem como cursos ou instruções de forma a integrar ou 

fornecer conhecimento de todo o sistema gerenciado pela concessionária, inclusive os softwares; 

e) Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos serviços; 

f) Iniciar a gestão e exploração do Estacionamento Rotativo Área Azul, incluindo a modernização e 

operação em 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, exceto quando este prazo for prorrogado 

pelo Poder Concedente.   

g) Manter os operadores uniformizados e exercer sobre eles fiscalização quanto à aparência e ao 

comportamento pessoal cuja responsabilidade é única e exclusiva da Concessionária; 

h) Cobrar os serviços de acordo com os valores estipulados pelo Poder Concedente, respeitadas as 

condições previstas neste Termo de referência; 

i) Prestar as informações necessárias aos usuários, através de local(is) e serviço telefônico de 

atendimento ao público apropriado(s), capazes de suprir a demanda da operação; 
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j) Implantar e manter atualizados os dados regulamentares referentes aos serviços, tais como: valor 

da Unidade de Estacionamento, limites de tempo, valor da Notificação de Irregularidade e forma de 

pagamento do mesmo, e horários de serviço, orientações sobre o correto uso do equipamento e demais 

informações necessárias à correta utilização do serviço, bem como outras porventura determinadas 

pelo Poder Concedente; 

k) Solicitar autorização do Poder Concedente, para implantação, nos Estacionamentos, de atividades 

não especificadas neste Regulamento; 

l) Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços públicos concedidos 

e implantação do Projeto, de acordo com as normas do contrato, deste termo e referência que regeu a 

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

sua supervisão, mesmo na hipótese de sub-contratação de serviços acessórios e complementares; 

m) Fornecer equipe Técnico-Administrativa e equipe de operação, conforme descrito na proposta, 

comprometendo-se a manter a qualidade dos serviços durante a vigência do contrato; 

n) Elaborar e entregar relatório mensal, do funcionamento do sistema, bem como dados estatísticos 

ou permitir alguma forma de acompanhamento por parte do Poder Concedente em relação aos 

serviços executados;  

o) Fornecer mensalmente à Concedente, e também quando solicitada, dados e informações 

detalhadas, através de Relatório Gerencial sobre o movimento de usuários das áreas de 

estacionamento, faturamento, meios de pagamento utilizado, etc. 

p) Instalar sistema de acompanhamento e de auxílio a lavratura dos autos de infração para uso do 

Agente de Trânsito em local designado pelo Poder Concedente.  

q) Cumprir e fazer cumprir as disposições constantes nas Ordens de Serviço e demais determinações 

apresentadas pelo Poder Concedente, bem como todas as normas legais que disciplinam os serviços 

de Estacionamento Rotativo Área Azul e as cláusulas contratuais do contrato de Concessão; 

r) Observar, nas suas contratações com terceiros, as disposições de direito privado, a legislação 

trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o Poder Concedente; 

s) 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 usuário; 

- indicar um representante, por ocasião da assinatura do contrato, que se incumbirá do relacionamento 

com o Poder Concedente. 
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- adotar todas as providências necessárias para a cumprimento da implantação do número de vagas 

previstas no edital. 

- aceitar, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, as modificações consideradas 

necessárias à circulação de veículos e pedestres dentro da área de abrangência do Projeto. 

t) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução dos serviços objeto do presente termo de referência, bem como por todas as despesas 

necessárias à realização dos serviços, custos com fornecimento de equipamentos e materiais, mão de 

obra e demais despesas indiretas. A inadimplência da Proponente, com relação aos encargos não 

transfere ao Poder Concedente a responsabilidade por seu pagamento e nem poderá onerar o contrato. 

u) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Poder Concedente ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não implicando essa responsabilidade em 

prejuízo para a fiscalização ou o acompanhamento pelo Poder Concedente, no desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato. 

v) Atender prontamente as instruções e observar rigorosamente todas as disposições emanadas pelo 

Poder Concedente, a quem compete a supervisão e fiscalização de 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. Efetuar, nas condições 

estipuladas no Contrato e seus anexos, o pagamento das importâncias relativas aos repasses mensais, 

devidas ao Poder Concedente, através de depósito bancário, na Conta-Corrente, por ela indicada. 

x) Prestar serviço adequado a todos os usuários, mediante a cobrança de UE’s 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. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Das Obrigações da Concedente 

3.1. A CONCEDENTE deverá: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas contratuais da 

Concessão; 

b) Determinar, quando aplicável, as modificações consideradas necessárias à circulação de veículos 

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

c) 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; 
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d) Exigir, a qualquer tempo, substituição 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); 

e) Homologar reajustes e proceder à revisão das UE´s na forma prescrita em lei, nas normas 

pertinentes e no contrato; 

f) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;  

g) Intervir na prestação dos serviços nos casos e condições previstas em lei; 

h) Extinguir a Concessão nos casos previstos em lei e na forma prevista no contrato; 

i) 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; 

j) Estimular o aumento da qualidade, produtividade, rotatividade, preservação do meio ambiente e 

conservação dos equipamentos; 

k) Proporcionar as condições adequadas e necessárias para execução dos serviços contratados, de 

acordo com os termos do contrato. 

l) Indicar um representante que se incumbirá do relacionamento com a Concessionária; 

m) Liberar as áreas objeto do contrato, deixando-as totalmente desembaraçadas administrativa e 

juridicamente, livres de elementos estranhos ao sistema, assumindo a Concessionária total 

responsabilidade pela execução e custos correspondentes à operação de liberação realizada pelo 

Município. 

n) Contribuir significativamente para que todas as ações decorrentes da execução do contrato sejam 

bem geridas, monitoradas e controladas; 

o) Julgar, regular e regulamentar eventual caso omisso do Contrato e dos documentos que o integram; 

p) Fornecer à Concessionária, quando solicitado, Atestado Técnico, descrevendo e especificando os 

serviços executados de acordo com o objeto do presente Edital, conforme Artigo 30, § 4º da Lei 

8666/93 e alterações; 

q) Efetuar a fiscalização do serviço concedido. 

r) 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. 
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s) O número de monitores por vaga poderá ser alterado pelo Poder Concedente, em função das 

necessidades de fiscalização, da metodologia e da tecnologia nela empregados. 

t) O poder concedente utilizará de todos os equipamentos e bens materiais necessários à efetiva 

fiscalização do serviço concedido e exercício do poder de polícia, de acordo com as normas aplicáveis 

à matéria. 

u) A fiscalização do Poder Concedente anotará, em livro próprio, as visitas efetivadas, defeitos e 

problemas constatados, bem como os atrasos no cronograma, consignando eventuais determinações 

à Concessionária; 

v) Ao Poder Concedente caberá a regulamentação ou modificar o valor da Unidade de 

Estacionamento - U.E. a ser praticada na cidade de Orleans. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Do Preço 

 

4.1. A CONCESSIONÁRIA pagará à CONCEDENTE a quantia de R$  de _____  ( ____ ) por 

vaga/mês, independente do tipo da vaga. 

 

4.2. O preço proposto é considerado completo, abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), custos relativos a todos os serviços preliminares, 

complementares ou provisórios necessários à perfeita execução dos serviços, custos relativos ao 

fornecimento de mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, administração e equipamentos 

necessários à execução do objeto do presente CONTRATO, transporte de material e de pessoal, bem 

como lucro e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no processo de 

Concorrência Pública nº 4/2018; 

 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Das Condições de Repasse e do Reajuste 

 

5.1. A CONCESSIONÁRIA apresentará a CONCEDENTE, mensalmente, até o 5° (quinto) dia útil 

do mês subsequente ao da prestação dos serviços, relatório circunstanciado da operação no período, 

com indicação da receita bruta auferida, dos impostos diretos incidentes (ISS, IR, PIS e COFINS) e 

o respectivo valor a ser repassado à Municipalidade. 

5.2. O valor correspondente ao repasse devido a CONCEDENTE deve ser efetuado mensalmente, 

até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da arrecadação. 
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5.3. Na hipótese de concessão de reajustamento, este será calculado com base na variação do INPC, 

abrangendo o período compreendido entre a data limite para apresentação da proposta e o mês 

correspondente ao do implemento da anuidade. 

5.4. Para obtenção do reequilíbrio econômico-financeiro e/ou reajuste a CONCESSIONÁRIA 

deverá formalizar, durante a vigência do contrato, a solicitação junto ao fiscal do contrato, devendo 

a referida manifestação ser anexada aos autos do processo licitatório; 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Do Prazo 

 

6.1. O prazo de vigência da presente concessão será de 05 (cinco) anos sendo contado a partir da data 

da autorização para o início do serviço (ordem de início), podendo ser renovado por igual período, a 

critério do Poder Concedente. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Da Execução 

 

7.1. Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 

e as normas da Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

7.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

Da Fiscalização 

 

8.1. A fiscalização dos serviços prestados, objeto deste contrato, será de competência e 

responsabilidade do Departamento Municipal de Trânsito do CONTRATANTE, a quem cabe 

verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, os projetos, 

especificações e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos das faturas, substituição de 

materiais, alterações de projetos e solucionar eventuais problemas de ordem técnica, e ainda as que 

seguem: 

8.1.1. Determinar a CONTRATADA um reforço do equipamento ou substituição de unidades 

defeituosas, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos serviços o andamento 

normal previsto; 
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8.1.2. Exercer rigoroso controle em relação às quantidades e, particularmente, à qualidade dos 

serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas 

as disposições a elas relativas; 

8.1.3. Exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da CONTRATADA que 

não mereça sua confiança ou embarace a fiscalização, e ainda, que se conduza de modo inconveniente 

ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas, após advertência por escrito; 

8.1.4. Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os serviços executados 

em desacordo com o projeto, especificações técnicas ou com imperfeição, conforme as Normas 

Técnicas da ABNT e outras aplicáveis; 

8.1.5. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou emergência, 

sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalização, por escrito, a posterior 

confirmação das ordens ou instruções verbais recebidas; 

8.2. A fiscalização se efetuará no local das obras e serviços.  

 

8.3. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o encerramento do contrato e será exercido 

no interesse exclusivo do Departamento de Trânsito da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade. 

8.4. A aceitação por parte da Fiscalização não isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre 

a qualidade e comportamento dos serviços e produtos aplicados. 

8.5. Demais descritas no Edital.  

 

CLÁUSULA NONA 

Dos Serviços Não Previstos 

 

9.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessário, outros 

serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, conforme assim 

faculta os termos do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666, de 21/06/93 e alterações subsequentes. 

9.2. Incorre no mesmo percentual quando da possibilidade de abertura de novas vagas para 

estacionamento rotativo, restando a outorga automática da concessão, com vigência acessória a da 

concessão primeira; 

9.2.1. Para cada nova vaga aberta, a CONCESSIONÁRIA pagará o valor determinado pela 

Administração Municipal, como proporção da outorga inicial, e efetuará os repasses nos mesmos 

termos das vagas já existentes; 
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CLÁUSULA DÉCIMA 

Da Alteração do Contrato 

 

10.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei Nº. 8.666/93 e 

alterações subsequentes, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das 

devidas justificativas, sempre através de Termo Aditivo em ordem crescente.    

10.1.1. Quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras/serviços, por conveniência do projeto 

original ou do interesse público, respeitados os termos do Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei Nº. 

8.666/93 e alterações subsequentes. 

10.1.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da 

CONTRATADA e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração das obras/serviços, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém, de consequências incalculáveis, retardadores e 

impeditivos da execução do ajustado, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Das penalidades e Sanções 

 

 

11.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, no caso de inadimplência das condições estabelecidas neste contrato, poderá o 

CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar as seguintes penalidades: 

11.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura relativa aos serviços executados 

em atraso, quando os serviços não tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja 

recuperação no cronograma ou entrega dos serviços no prazo previsto, os valores dessas multas serão 

devolvidos a CONTRATADA mediante requerimento. 

11.1.2. multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder 

o prazo para inicio das obras. 

11.1.3. multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder 

o prazo para conclusão das obras. 

11.1.3.1. A multa que se refere o subitem 18.1.2., será devolvida a CONTRATADA desde que ela 

termine os serviços rigorosamente dentro do prazo estipulado. 
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11.1.4. As penalidades estabelecidas nos itens 18.1.2. e 18.1.3. poderão ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  

11.1.5. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo deste contrato, em caso de 

rescisão motivada pela CONTRATADA ou por iniciativa  da mesma (sem justo motivo).  

11.2. Pela inexecução parcial ou total deste contrato, o órgão competente do CONTRATANTE 

poderá, garantindo-se o direito do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

aplicar as seguintes sanções, com base em processo administrativo:  

11.2.1. advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando 

houver descumprimento de qualquer cláusula deste Contrato e/ou nas faltas leves não acarretem 

prejuízos de monta a execução deste contrato, não eximindo o advertido das demais sanções ou 

multas;  

11.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor não executado deste contrato pela 

inexecução parcial e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato pela inexecução 

total;  

11.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor deste contrato, a critério do órgão 

competente do CONTRATANTE quando os serviços não forem executados perfeitamente de acordo 

com as Especificações Técnicas aplicáveis no caso, e quando a CONTRATANTE através do seu 

órgão fiscalizador for erroneamente informada;  

11.2.4. Suspensão por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município de ORLEANS 

-SC, no caso de inexecução parcial ou total deste contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se 

a inexecução decorrer de violação culposa da CONTRATADA;  

11.2.5. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com as Administrações 

Públicas Federal, Estaduais e Municipais, quando a inexecução decorrer de violação dolosa da 

CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor. 

11.3. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei. 

11.4. A aplicação das penalidades estabelecidas neste contrato é de competência exclusiva do Senhor 

Prefeito Municipal. 

11.5. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente 

comprovados. 

11.6. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o órgão 

competente do CONTRATANTE, poderá ainda reter créditos decorrentes deste contrato e promover 
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a cobrança judicial, por perdas e danos, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a 

CONTRATADA.    

11.7. Na hipótese de não correção pela CONTRATADA, de anormalidade verificada nas obras pela 

Comissão de Vistoria e atestadas no Termo de Recebimento Provisório, o órgão competente do 

CONTRATANTE providenciará a execução, sendo os serviços cobrados da contratada.  

11.8. Da aplicação das multas, a CONTRATADA terá o direito ao prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos, a partir da notificação, para recolhimento dos valores junto à tesouraria do 

CONTRATANTE. 

11.9. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou 

relevada à multa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Da Rescisão 

 

 

12.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei Nº. 8.666/93 

e alterações subsequentes.  

12.2. Caso o CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo 

critério poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a 

CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência 

das sanções previstas neste Contrato e na Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes.  

12.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições 

previstas no art. 79 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes.  

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão prevista 

nos arts. 77 a 80 da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes.  

12.5. Em caso de rescisão do presente contrato por parte do CONTRATANTE não caberá a 

CONTRATADA direito de qualquer indenização, salvo na hipótese do art. 79, parágrafo 2º, da Lei 

Federal Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes.  

12.6. A rescisão deste contrato sujeita à CONTRATADA a multa rescisória na ordem de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da rescisão, independentemente de 

outras multas aplicadas à CONTRATADA por infrações anteriores.  

12.7. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
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12.8. Rescisão do Contrato em Virtude de Força maior 

12.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderão rescindir este Contrato em caso 

de interrupção total na execução dos serviços por um período maior que 60 (sessenta) dias, em virtude 

de força maior, conforme definido no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, regularmente 

comprovado e impedido da execução deste Instrumento Contratual. 

12.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços que a mesma 

tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.  

12.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, deverá fazer 

imediata comunicação escrita a outra, tendo esta última um prazo de até 30 (trinta) dias da data de  

seu  recebimento para contestar,  ou  reconhecer  os motivos constantes da notificação. 

12.9. Nos demais casos previstos na legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Dos Recursos Administrativos 

 

 

13.1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 

notificação, a autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o 

julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes.  

13.2. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

13.2.1. Unilateralmente pelo CONTRATANTE 

a)quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; 

b)quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativo de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei Nº. 8.666/93 

e alterações subsequentes.  

13.2. Por acordo das partes: 

a) quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem como do modo de 

fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação 



 

 

Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

65 

 

ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 

execução das obras. 

13.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei 

Nº. 8.666/93 e alterações subsequentes.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Da Força Maior ou Caso Fortuito 

 

 

14.1. Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida 

por qualquer uma ou ambas as partes contratantes, aos termos do presente contrato, os fatos fora de 

seu controle, nos termos do art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas afetem, diretamente, 

os serviços contratados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

Das Obrigações Legais e Fiscais 

 

 

15.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza 

previdenciária, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, 

decorrentes da celebração deste contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta 

da CONTRATADA. 

15.1.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições 

previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito 

proveniente do não-recolhimento dos mesmos, por parte da CONTRATADA, fica o 

CONTRATANTE desde já autorizado a suspender os pagamentos devidos à CONTRATADA, até 

que fique constatada a plena e total regularização de sua situação.  

15.2. Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou parafiscal, após a data 

limite de recebimento e abertura da proposta, será objeto de entendimento entre a CONTRATADA e 

o CONTRATANTE. 

15.3. A CONTRATADA responderá a todas as ações trabalhistas que possam ocorrer em 

consequência da execução dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral 

entre o CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relação empregatícia com a 

CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2º, da Consolidação das Leis do 

Trabalho. 
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15.3.1. Caso haja condenação do CONTRATANTE, inclusive como responsável solidário, a 

CONTRATADA reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

15.4. Na hipótese de qualquer ação trabalhista proposta contra o CONTRATANTE pelos empregados 

da CONTRATADA, esta deverá comparecer espontaneamente em juízo, reconhecendo sua 

verdadeira condição de empregadora e substituir o CONTRATANTE no processo até a sentença final, 

respondendo pelo ônus diretos e/ou indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não 

cessa após o término ou rescisão deste contrato. 

15.5. A CONTRATADA se obriga a registrar a Carteira de Trabalho e Previdência Social de todos 

os seus empregados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

Do Foro  

 

16.1. As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente no respectivo 

contrato e que não extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.     

16.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Orleans, para dirimir todas e quaisquer 

questões oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja.  

16.3. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o 

presente feito em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as 

testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.      

                       Orleans - SC, XX de XXXXXXXXX de 2018. 

 

MUNICÍPIO DE ORLEANS                                                              CONTRATADA 

JORGE LUIZ KOCH                                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito Municipal        Cargo 

 

Testemunhas: 

______________________________                                               _____________________________            

Nome:                                                                                         Nome: 

Nº. CPF.:                                               Nº. CPF.: 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE  CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                

ENDEREÇO 

 

Prezados Senhores, 

 

_________________________________________, inscrito no CNPJ nº _____________ 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 no 

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Datado aos _____ dias de _______________ de 2018. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura, Nome, Cargo e Função 

(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                

ENDEREÇO 

 

Prezados Senhores, 

 

                        Para fins  de participação no Edital  de Concorrência Nº 4/2018, declaramos para todos 

os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está suspensa em nenhum 

órgão público,  Federal,  Estadual ou Municipal,  nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 2º, da Lei 

Federal Nº 8.666/93. 

 

 

                        Por ser expressão da verdade,  firmamos a presente declaração. 

 

 

 

                                _______________,___ de ____________ de 2018  . 

  

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  

representante legal da empresa licitante. 

 



 

 

Prefeitura de Orleans 
Rua XV de Novembro, 282 

Centro – 88870-000 
Telefone: (48) 3886-0131/3886-0109 

69 

 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                

ENDEREÇO 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente, informamos que verificamos atentamente e compreendemos as condições gerais e 

específicas contidas no Edital da Concorrência nº 4/2018 deste Município e manifestamos nosso 

acordo com as mesmas. 

 

 

Estamos cientes que a apresentação de nossa proposta implica na aceitação dos Termos do Edital da 

referida concorrência, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

alterações.  

 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo - nos 

 

                                _______________,___ de ____________ de 2018 . 

  

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  

representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                

ENDEREÇO 

 

Prezados Senhores, 

 

(nome da empresa), inscrita np CNPJ sob o nº (informar), com sede à (endereço), em cumprimento 

ao Edital da Concorrência nº 4/2018, DECLARA que conheceu os documentos técnicos do processo 

licitatório a que se refere, condições do local dos serviços, as dificuldades, os esforços e investimentos 

necessários para o empreendimento. 

 

 

 

                                _______________,___ de ____________ de 2018 . 

  

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  

representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO VII 

ATESTADO DE VISITA ( FACULTATIVO) 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                

ENDEREÇO 

 

Prezados Senhores, 

 

Atestamos, para fins de participação na Licitação, modalidade Concorrência nº 4/2018, destinada a 

prestação do serviço de Estacionamento Rotativo do Município de Orleans/SC, que o senhor 

____________________________________________________, CPF nº 

____________________________________, Responsável Técnico da empresa 

____________________________________________, visitou as vias e logradouros públicos do 

Município de Orleans, para inteiro conhecimento dos mesmos, tomando plena ciência das condições 

e grau de dificuldade existentes para perfeita adequação da proposta a ser elaborada. 

  

 

  

                                _______________,___ de ____________ de 2018 . 

  

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  

representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO VIII 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

C.N.P.J.                

ENDEREÇO 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A Empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, com sede 

____________________,  através do seu representante legal ____________________, para fins de 

participação na Concorrência nº 4/2018, CREDENCIA o (a) Sr. (a) ____________________, 

portador do RG nº ____________________ e CPF nº ____________________, para representa-lo na 

presente licitação, conferindo-lhe amplos poderes perante a Comissão Permanente de Licitação para 

todos os atos relativos à presente licitação, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua 

interposição, bem como assinar quaisquer documentos relacionados com a licitação, até a sua 

homologação final.  

 

_______________,___ de ____________ de 2018 . 

  

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do  

representante legal da empresa licitante. 

 


