EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N.º 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2187/2021
OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA PARA A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS PAGOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

DOS

DETALHAMENTO DO OBJETO: a concessão compreende a prestação de serviços técnicos de

implantação, operação, manutenção e gerenciamento de um sistema de mobilidade, abrangendo
fornecimento de solução tecnológica para venda e administração de créditos virtuais, eletrônicos e
em papel, fornecimento de softwares e equipamentos de verificação e controle de estacionamento
rotativo pago de veículos aos agentes municipais, nas vias e logradouros públicos do município de
Barreiras, além de fornecimento, instalação e manutenção de sinalização vertical e horizontal (CTB
e resoluções) de vagas, conforme especificações constantes neste termo de referência e nos anexos,
os quais são parte integrante e inseparável deste instrumento.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas do ramo, individualmente, que atendam as exigências do
edital e seus anexos e que cada licitante deverá comprovar na apresentação das propostas, conforme descrito
no item 2 deste edital.
LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Rua Edgard de
Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.806.146 - Auditório da Prefeitura
Municipal, cuja sessão está marcada para as 08h30min (nove horas) – horário local – do 03 dia fevereiro
de 2022.
OBSERVAÇÃO: O edital e seus elementos constitutivos encontram-se disponíveis nos sítios
www.barreiras.ba.gov.br /transparencia.licitacoes . Caso as licitantes não consigam fazer o download pelos
sítios, o edital e seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de
Barreiras – Bahia , no endereço acima mencionado, telefone (77) 3614.7100 no horário local de 08h00min
(oito horas) às 12h00min (doze horas), de segunda a sexta-feira.
Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem o síte: da Prefeitura Municipal de
Barreiras para ciência das eventuais alterações e esclarecimentos.

Barreiras /BA , 23 de dezembro de 2021.

Edilson Xavier Neves
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2187/2021
O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, torna público para
conhecimento dos interessados, que realizará CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo MAIOR OFERTA,
sob o REGIME DE CONCESSÃO, para o objeto em epígrafe.
OBJETO: CONCESSÃO ONEROSA PARA A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS PAGOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

DOS

Detalhamento do objeto: concessão onerosa para a prestação de serviços técnicos de implantação, operação,
manutenção e gerenciamento de um sistema de mobilidade abrangendo fornecimento de solução tecnológica
para venda e administração de créditos virtuais, eletrônicos e em papel, fornecimento de softwares e
equipamentos de verificação e controle de estacionamento rotativo pago de veículos aos agentes municipais,
nas vias e logradouros públicos do município de barreiras, além de fornecimento, instalação e manutenção de
sinalização vertical e horizontal (CTB E RESOLUÇÕES) de vagas, conforme especificações constantes neste
termo de referência e nos anexos, os quais são parte integrante e inseparável deste instrumento.
JUSTIFICATIVA: Um dos grandes problemas urbanos, comum às cidades de médio e grande porte, é o
excesso de veículos nas áreas centrais das cidades, provocando engarrafamentos e poluição ambiental,
impactando na qualidade de vida das pessoas. A política de implantação de áreas de estacionamentos públicos
nas áreas atratoras de viagens das cidades tem como finalidade organizar a circulação e a parada destes
veículos, através de projetos que visam disponibilizar vagas em locais estratégicos, evitando a circulação
desnecessária deles nas áreas mais críticas, que devem ser utilizadas para circulação de pedestres e ciclistas ou
de veículos de passagem.
Essa situação tem se agravado diariamente em virtude das facilidades, atualmente disponíveis, para a obtenção
de veículos, com parcelamentos a longo prazo, propiciando que cada vez mais funcionários dos
estabelecimentos comerciais e empresariais estabelecidos nessas áreas, possam adquirir seus veículos,
elevando em grande monta a demanda por vagas para estacionar, principalmente que esse público se
caracteriza por serem os primeiros a ocuparem as vagas disponíveis e, via de regra, são os últimos a
desocuparem, relegando aos usuários que precisam se abastecer no comércio ou se utilizarem dos serviços
oferecidos na região, a manterem seus veículos distantes dos locais de interesse, ou mesmo se utilizarem de
vagas em áreas particulares oferecidas para tal fim.
Em decorrência desse conjunto de situações, notadamente, é comum verificarmos a existência de veículos que
permanecem circulando nas vias de maneira bastante lenta, ou até mesmo parados de forma irregular, em fila
dupla etc. como forma de “aguardar" enquanto outra pessoa resolve suas necessidades, por não haver vagas
disponíveis para estacionar, situação que afeta diretamente na condição de mobilidade das pessoas.
Não obstante, sabe-se que grande parte do problema vem em decorrência das necessidades daqueles que fazem
uso das vagas durante todo o horário comercial. Dito isso, deve-se observar que a existência dessa demanda é
uma realidade e, não se pode deixar de pensar numa forma de mitigar a questão. Com esse foco, surge a
necessidade de criação de áreas de livre estacionamento nos entornos das áreas de maior demanda.
No caso da cidade de BARREIRAS, a regulamentação e cobrança do estacionamento nessas áreas se apresenta
como a forma mais eficaz de democratizar o espaço público permitindo, a todos, o mesmo tratamento e
condições de utilização. Isto corresponde a dizer que o serviço de estacionamento rotativo regulamentado pode
viabilizar a ampliação da disponibilidade de vagas em áreas de maior demanda, já que aumenta
significativamente a oferta através da limitação do tempo utilizado. Como consequência, melhora a fluidez do
tráfego e aumenta a circulação de pessoas.
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Além disso, o Sistema de Estacionamento Rotativo Público, integra uma estratégia do governo municipal que
objetiva incentivar o uso do transporte não poluente na cidade para o deslocamento em curtas distâncias ou
como complemento de viagens, visando o aprimoramento da mobilidade urbana. Esta iniciativa está em
sintonia com a Lei Federal n° 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que Institui as Diretrizes da Política Nacional
da Mobilidade Urbana. “Art. 6º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes
diretrizes: li - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de
transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado". O projeto veio ao encontro das
necessidades do município, que, diante de um processo de crescimento econômico, levou a frota de veículos
automotores a aumentar vertiginosamente, impactando diretamente na qualidade do trânsito.
Neste contexto, a cidade de BARREIRAS está buscando, através desse projeto, melhorar a eficiência do seu
Sistema de Estacionamento Rotativo Público e as condições de mobilidade.

1. PREÂMBULO
1.1. A sessão pública será realizada no Auditório da Prefeitura Municipal de Barreiras, sito a Rua Edgard
de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.806.146, no dia 03 de fevereiro de 2022,
com início às 08 horas e 30 minutos, horário de Brasília – DF, e será conduzida pela Comissão Permanente
de Licitações com o auxílio da Equipe de Apoio Especial será designada por Portaria e que constara aos autos
do processo em epígrafe.

1.2. Os envelopes intitulados de “Documentação” , “Proposta” e “ Credenciamento” deverão ser
apresentados na data, hora e endereço acima mencionados, quando os envelopes serão recebidos e abertos na
forma prevista neste Edital.

1.3. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.

1.4. As licitantes poderão realizar vistoria técnica, através de seu representante legal, devidamente
credenciado pela empresa, a fim de tomar ciência de todas as condições e demais peculiaridades para o
cumprimento das obrigações do objeto da presente licitação, e adequada formulação da proposta. O
comprovante de vistoria deverá constar no Envelope nº 1 “Documentação”, não constituindo condição
obrigatória para participação do certame.
1.4.1.
A vistoria será realizada durante o período de publicação do edital, até o 2º (segundo) dia útil
antecedente a realização da sessão de abertura do certame, salvo no período de suspensão do certame, se caso
houver, em horário comercial das 08:00 às 12:00 horas, as quais serão acompanhadas por funcionário
designado pela Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito do Município de Barreiras, ocasião em que será
validado o Atestado de vistoria técnica, impresso em papel timbrado da empresa.
1.4.2.
O agendamento da vistoria deverá ser efetuado previamente com a Secretaria de Segurança
Cidadã e Trânsito através do telefone: (77) 3614-7275, recomenda-se, por oportuno, que as licitantes não
deixem a marcação de suas respectivas vistorias para os últimos dias do cronograma, sob pena de
indisponibilidade de vaga.
1.4.3.
Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais ou de projetos
não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução; sendo de
responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação
dos locais de instalação e execução do objeto.

1.5. Será realizada prova de conceito para verificação de conformidade e garantia de atendimento do

fornecimento da solução e da prestação dos serviços, logo após a abertura e aprovação do envelope 1 –
“DOCUMENTAÇÃO”.
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1.6. Os serviços objeto da concessão serão prestados no Município de Barreiras e serão remunerados
mediante exploração do Estacionamento Rotativo Pago em vias, áreas e logradouros públicos feita
exclusivamente por meio de sistema eletrônico que permita total controle da arrecadação, aferição imediata de
receitas, ocupação das vagas, informação em tempo real do status de todos os componentes da solução, dados
de conformidade e não conformidade quanto ao uso das vagas e auditorias permanentes, mediante emissão de
relatórios do sistema, conforme descrito no Termo de Referência e demais anexos.

1.7. A solução deverá ser implantada, homologada em definitivo e estar totalmente operacional em até 90
(noventa) dias corridos a partir da assinatura do contrato.

2. PARTICIPAÇÃO
2.1. As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão retirar o Edital completo e seus
anexos no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras: www.barreiras.ba.gov.br transparência /licitacoes
ou, caso não seja possível a retirada por meio eletrônico, o mesmo estará à disposição no Setor de Licitações,
podendo ser copiado pessoalmente mediante a disponibilização de mídia removível (pen drive) pela
interessada;

2.2.

Poderão participar da licitação os interessados, pessoas jurídicas legalmente constituídas, designadas
licitantes que exerçam atividade econômica organizada para a execução dos serviços compatíveis com o objeto
deste certame e que atendam plenamente às exigências deste edital e seus anexos.

2.3. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições gerais e particulares
do objeto da licitação, devendo verificar as condições atuais e saber das condições futuras previstas, não
podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou
do integral cumprimento da Concessão, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.

2.4. Os licitantes deverão examinar e considerar cuidadosamente todas as informações, instruções,
exigências, modelos, especificações, decretos, leis e outras referências constantes deste Edital ou aplicável a
esta licitação.

2.5. Não poderão participar da licitação as pessoas físicas ou jurídicas:
a)

Declaradas inidôneas e não reabilitadas pelo ente que aplicou a sanção;

b)

Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com o Município de Barreiras, nos
termos do inciso III do Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

c)

Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 87º da Lei nº 8.666/93 ou nos termos do art. 10 da
Lei 9.605/98;

d)

Que se encontrem em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação,
exceto empresa em Recuperação, já homologado pelo juiz competente e em pleno vigor, sem prejuízo do
atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecido neste Edital;

e)
f)

Que não possuam em seu objeto social ramo de atividade que seja pertinente ao objeto a ser licitado;
Que possua no seu quadro, seja a qualquer título que for, servidor público vinculado ao Município de
Barreiras.

3. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO
3.1.

Deverão ser apresentados 03 (três) ENVELOPES separados, indevassáveis, e devidamente lacrados,
um deles com a designação "DOCUMENTAÇÃO", destinado aos documentos para habilitação da empresa e
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outro com a indicação "PROPOSTA" que conterá a proposta de preços propriamente dita, com a indicação
“CREDENCIAMENTO” contendo os seguintes dizeres em suas faces externas:
3.1.1.
Envelope n° 01 - Documentação
Número do Processo; Número da Concorrência;
Dados do Licitante (Razão Social, CNPJ, Endereço completo).
3.1.2.
Envelope nº 02 - Proposta; Número do Processo; Número do Concorrência;
Dados do Licitante (Razão Social, CNPJ, Endereço completo).
3.1.3.
Envelope nº 03 – Credenciamento ; Número do Processo; Número do Concorrência;
Dados do Licitante (Razão Social, CNPJ, Endereço completo).

3.2.

Todos os documentos constantes dos Envelopes 01 , 02 e 03 deverão ser apresentados, nas seguintes
condições:

a)

Em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, em língua portuguesa, salvo quanto
às expressões técnicas de uso corrente, na qual deverão constar de forma clara, legível e precisa os elementos
e requisitos necessários, com as folhas numeradas sequencialmente a partir no número 01 (um) e sem folhas
soltas;
Com as folhas presas em pastas, utilizando grampos trilho do tipo “romeu e julieta” ou outro meio
similar, de modo que possuam apenas duas furações;

b)
c)

Com todas as páginas rubricadas e no final assinadas pelo(s) representante(s) legal(is) do Licitante;

d)

Finalizadas com termo de encerramento mencionando o número total de páginas.

3.3. O Licitante que estiver interessado poderá entregar os envelopes no endereço e horário constantes no
item 1.1, ou se fazer representar na Sessão Pública por agente credenciado, com poderes específicos, bem
como para a prática de todos os atos inerentes ao certame.
3.3.1.
O credenciamento dar-se-á através da apresentação dos seguintes documentos, externamente aos
envelopes 01 , 02 e 03:
a.
Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou cargo assemelhado na
empresa proponente), deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social
devidamente registrado no órgão equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, RG e/ou CNH dos sócios e inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) , bem como o documento original de
identidade com foto para conferência; ( Envelope nº 03)

b.

Tratando-se de Procurador, as empresas deverão credenciar um representante, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo-lhe poderes específicos para
formular ofertas, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, bem como o documento original de identidade com foto do representante
para conferência. (Envelope nº 03)
b.1) No caso de instrumento particular, deverá ser apresentado contrato social ou instrumento
equivalente de forma a assegurar que os poderes foram outorgados por quem de direito, RG e/ou CNH dos
sócios e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) .( Envelope
nº 03)
3.3.2.
Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um
deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
3.3.3.
O licitante que não contar com representante credenciado presente na sessão ou, ainda que presente,
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa ou incompleta,
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não será inabilitado, porém, ficará impedido de manifestar-se nas sessões.

4. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01 “DOCUMENTAÇÃO”
4.1. Deverão estar inseridos no envelope, os documentos abaixo relacionados, por meio de cópias
devidamente autenticadas, excetuando-se aqueles expedidos via internet, em que a comprovação de sua
veracidade poderá ser efetivada na sessão:
4.1.1.

a.

Para Habilitação Jurídica deverá ser apresentado, conforme natureza do licitante:
Cédula de identidade, contendo o número do CPF ou a CNH.

b.

Registro comercial, no caso de empresa individual;

c.

Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações
contratuais, devidamente registrados na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, ata do
atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;

d.

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

exercício;

e.

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;
4.1.2.

a.

Para Regularidade Fiscal e Trabalhista:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

b.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c.

Certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede
do licitante.

d.

Certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, expedido pela Secretaria da Fazenda ou Procuradoria Geral do Estado, consistente na regularidade
fiscal junto ao Estado ou Distrito Federal;

e.

Certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal - RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União por elas administrados,
abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' à 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

f.

Certidão que comprove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011,
emitida pelo site http://www.tst.jus.br/certidao/.

g.

4.1.2.1.

As provas de regularidades elencadas nas alíneas acima são exclusivamente relativas
aos tributos pertinentes ao objeto licitado.

4.1.2.2.
4.1.3.

a.

Serão aceitas Certidões Positivas com Efeito de Negativas.

Para Qualificação Econômico-Financeira:
Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com prazo de
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expedição inferior a 180 (cento e oitenta) dias da data desta Concorrência;
a.1) Será aceita certidão positiva de recuperação judicial, condicionada a apresentação de plano
de recuperação judicial homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar a
viabilidade econômico-financeira da licitante;

b.

Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício (D.R.E.), sendo considerados
aceitos, como na forma da lei, assim apresentados:
Sociedades regidas pelas Leis 6.404/76 e 9.457/97 (Sociedade Anônima – S.A.): publicados em
Diário Oficial; ou publicados em jornais de grande circulação; ou por fotocópia extraída do Livro Diário –
devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou outro órgão equivalente;

I.

II.

Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA.): por fotocópia extraída do Livro
Diário e que nos termos da RESOLUÇÃO CFC N.º 1.330/2011 esteja devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e da
Demonstração de Resultado do Exercício (D.R.E.), nos termos da RESOLUÇÃO CFC N.º 1.330/2011
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou outro órgão
equivalente;
Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº. 123/06 – Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: por fotocópia do Balanço e Demonstração de Resultado do Exercício
(D.R.E.) nos termos da RESOLUÇÃO CFC n.º 1.330/2011 devidamente registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou outro órgão equivalente;

III.

IV.

Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou outro órgão equivalente.

b.1)

Caso a Escrituração Contábil seja na forma eletrônica, deverá estar de acordo com o disposto
nas Resoluções CFC nº 1.299/2010 e 1.329/2011 e Instrução Normativa nº 107/08 do DNRC, sendo
apresentada a impressão do Livro Digital, juntamente com o Termo de Autenticação;

b.2)

Os Balanços, elencados nos incisos I a IV acima apresentados por fotocópia extraída do Livro
Diário e que nos termos da RESOLUÇÃO CFC N.º 1.330/2011 esteja devidamente autenticada na Junta
Comercial ou outro órgão equivalente, deverão estar acompanhados por fotocópia dos Termos de
Abertura e de Encerramento que compreendam todo o exercício social;

b.3)

Os termos de Abertura e Encerramento deverão equivaler ao período do Balanço Patrimonial
correspondente ao exercício social, assim considerados os apresentados nos termos do art. 175 da lei
6.404/76, sendo aceitos os termos equivalentes aos balanços intermediários (mensal, bimestral,
trimestral, semestral), desde que juntados todos os termos correspondentes ao período de todo exercício.

b.4)

Somente empresas que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal poderão
comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes intermediários (mensal,
bimestral, trimestral, semestral), desde que juntados todos os termos correspondentes ao período,
conforme o disposto na Lei Federal nº 8.541/92.

c.

A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através dos índices
contábeis abaixo exigidos, extraídos do balanço apresentado e assinado pelo contador responsável:

I) Índice de Liquidez Corrente: ≥ 1,0
(Ativo Circulante / Passivo Circulante) = igual ou maior que 1,0

II) Índice de Liquidez Geral: ≥ 1,0
(Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo) = igual
ou maior que 1,0
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III) Índice de Solvência Geral: ≤ 0,50
(Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo) = igual ou menor que 0,50.
c.1) As fórmulas em apreço deverão estar aplicadas com o memorial de cálculo correspondente.
4.1.4.

Para Qualificação Técnica:

c.

Prova de inscrição ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
– CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da localidade da sede da licitante.
4.1.4.1
Comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante deverá ser feita por intermédio de
Atestado de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado que
comprove a execução dos serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação e
cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:

a)

Desenvolvimento de software voltado à implantação e/ou operação de estacionamentos rotativos
em vias e logradouros públicos.
4.1.4.2
Comprovação da capacidade técnico-profissional, a licitante deverá indicar no mínimo os seguintes
profissionais:

a)

01 (um) Profissional, que deverá atuar como coordenador geral, com formação em engenharia
civil ou arquitetura e urbanismo ou área correlata, detentor de atestado técnico fornecido por pessoa jurídica
de direito público ou privado acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico, emitida pelo CREA ou
CAU, que contenham as seguintes atividades/serviços:
I) Atividades de elaboração de projetos de sinalização horizontal e vertical;
II) Serviços de elaboração de estudos de tráfego e/ou circulação viária;
III) Atividades desenvolvimento de estudos e/ou projetos com simulação computacional de
tráfego podendo incluir análise de capacidade de cenários;
IV) Atividades de desenvolvimento de estudos e/ou projetos relacionados a medidas de segurança
viária;
V) Atividades de desenvolvimento de projetos relacionados a infraestrutura viária tais como:
Geométrico, terraplanagem, pavimentação e drenagem;
VI) Serviços de monitoramento e/ou vistoria da execução de projetos de sinalização viária
regulamentar e infraestrutura de segurança viária;
VII) Serviços de auditoria de segurança viária em áreas urbanas e/ou pontos críticos;
VIII) Serviços de Levantamento visual contínuo;
IX) Elaboração de inventário de infraestrutura viária;
X) Projetos de requalificação de vias visando segurança viária e/ou readequação de espaços
públicos;
XI) Serviços com avaliação de estado da sinalização;
XII) Serviços com avaliação funcional e/ou das irregularidades de pavimentos;
XIII) Serviços com identificação de obstruções e locação espacial;
XIV) Serviços com análise espacial com aplicação de ferramenta SIG.

b)

01 (um) Profissional com nível superior, detentor de atestado técnico fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado que contenham as seguintes atividades/serviços:

I) Desenvolvimento de software voltado à implantação e/ou operação de estacionamentos
rotativos em vias e logradouros públicos.
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4.1.4.3
No caso de o profissional de nível superior não constar da relação de responsáveis técnicos junto
ao CREA ou CAU, o acervo profissional será aceito desde que seja demonstrado ser pertencente ao quadro
permanente da empresa. Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente:

a)

O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da ficha ou livro de
registro de empregado ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

b)

O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do Contrato Social;

c)

Profissional com vínculo comprovado por
de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

meio

de

contrato

de

prestação

d)

Em quaisquer dos casos, os serviços relacionados nos Atestados/Certidões deverão estar
devidamente grifados para melhor visualização quando da análise por parte do Presidente da Comissão de
Licitação e sua equipe de apoio;

e)

Admite-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos atestados apresentados.

4.1.5.

A documentação complementar deverá incluir:

a.

Declaração do Licitante, em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que:

I.

Cumpre integralmente os requisitos de habilitação constante do Edital.

II.

Se sujeita a todas as condições deste edital;

III. Responderá pela veracidade de todas as informações constantes da documentação e das propostas
apresentadas;
IV.

Tem pleno conhecimento das condições gerais e particulares da prestação dos serviços do objeto

da licitação;

V.
Caso seja declarado vencedor do certame, assumirá inteira responsabilidade pelos serviços, bem
como pelos demais encargos derivados da contratação.
b.

Declaração do Licitante, em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que
inexistem fatos impeditivos à habilitação e participação no referido certame, satisfeitas as exigências contidas
no art. 27, da Lei nº. 8666/93 e suas posteriores alterações;

c.

Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF que impeça a sua
habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93; de que não foi declarada inidônea por qualquer
órgão da Administração Pública; e de que não está impedida de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal
de Barreiras, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal,
conforme modelo constante do ANEXO IV.IV;

d.

Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos (TCU) da existência de registros impeditivos de
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU disponível no Portal da
Transparência- www.portaltransparencia.gov.br;

e.

Certidão Negativa de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do
Conselho Nacional da Justiça – CNJ – www.cnj.jus.br).
4.1.6.
Os licitantes que se encontrarem na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
deverão apresentar Declaração em papel timbrado da empresa, de que se encontra enquadrado como
Microempresa ou Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação fiscal e societária, visando o exercício
da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06;
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4.1.6.1.
A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ocorrer com a
juntada da documentação, contrato social ou sua consolidação da qual conste a alteração, ou certidão expedida
pela Junta Comercial, da qual conste o registro nos termos do artigo 8º, da Instrução Normativa 103, de 30 de
abril de 2007, do Departamento Nacional do Registro de Comercio – DNRC, para o enquadramento em tela.

4.2.

Todos os documentos necessários à habilitação deverão estar dentro do prazo de vigência ou
validade, observados o disposto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar 123/2006 alterada pela Lei
Complementar 147/2014 para os casos das empresas declaradas EPP ou ME.

4.3.

Na hipótese de não constar prazo de validade nos documentos apresentados, a CPL aceitará como
válidos os documentos expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação dos
Envelopes.

4.4.

Os Documentos de Habilitação deverão estar devidamente autenticados, por Cartório competente
ou por membro da CPL, mediante apresentação do Original.

4.5.

Nenhum documento será autenticado por membro da CPL na sessão. Eventuais documentos a serem
autenticados serão conferidos e autenticados com antecedência de até 02 (dois) dias para recebimento dos
envelopes e abertura da sessão, das 08:00hs as 12:00hs de segunda a sexta feiras.

4.6.

Ainda nesse envelope, deverá conter os projetos executivos relativos à implantação das vagas de
estacionamento rotativo na área em destaque no anexo específico, contendo todos os pormenores necessários
à análise por meio de equipe técnica habilitada e pertencente à administração do município ou indicada pela
CPL, atendendo às especificações técnicas de acordo com os manuais, códigos vigentes e legislação específica.
A análise levará em consideração, entre outros, o conhecimento prévio da área de implantação.
4.6.1.
No que se refere aos critérios mínimos na análise referente ao conhecimento prévio e
adequabilidade técnica das propostas, elenca-se:

a. Reserva de vagas para idosos;
b. Reserva de vagas para pessoas com deficiência;
c. Apresentação de quadro com quantitativo de vagas com a discriminação dos tipos definidos,
inclusive totais parciais e geral;

d. Delimitação das áreas de estacionamento;
e. Largura mínima das vagas de 2.2 metros;
f. Observação das guias rebaixadas;
g. Observação das paradas de ônibus;
h. Observação de áreas de carga e descarga;
i. Adequação da alocação de vagas à drenagem urbana existente;
j. Adequação da alocação de vagas à sinalização viária;
k. Largura mínima das faixas de trânsito de 3.2 metros, visando garantir a circulação dos diferentes
modos de transporte rodoviário.
4.6.1.1. A licitante deverá apresentar, no mínimo, as especificações e os detalhes pertinentes à execução
do projeto, cuja conformidade será avaliada pela CPL.
4.6.1.2. A não adequabilidade aos critérios elencados acima e aos normativos vigentes será passível de
desqualificação das propostas. Entre os normativos considerados, será observado o atendimento às
diretrizes normativas presentes nas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nas
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Normas Brasileiras de Regulamentação da Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT), nos
volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN e no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).
4.7.
Também deverão ser apresentados os documentos relativos ao correto funcionamento do aplicativo
constantes no Termo de Referência, necessários para realização da prova de conceito.
4.7.1.
A verificação será realizada pela CPL acompanhada da Equipe de Apoio Especial e apoio técnico
das áreas de tecnologia da informação da Administração, nas dependências da Prefeitura, que disponibilizará
uma sala com condições necessárias para realização da prova.
4.7.2. A licitante deverá, as suas expensas, providenciar o conjunto de materiais que julgar necessários para
a realização da prova de conceito.
4.7.3.
Todos os recursos disponibilizados (mídias, documentações, manuais etc.) para realização da prova
de conceito, são de propriedade do Licitante, e serão levados pela empresa após a emissão do parecer pela
Comissão.
4.7.4.
Concluída a demonstração da Licitante e verificada a conformidade das funcionalidades indicadas
na Prova de Conceito, a CPL acompanhada da Equipe de Apoio Especial emitirá despacho com o resultado
expresso por ATENDIDO ou NÃO ATENDIDO.
4.7.5.
Caso a CPL, acompanhada da Equipe de Apoio Especial não aprove as funcionalidades apresentadas
pela empresa classificada em primeiro lugar, será promovida a demonstração das funcionalidades da segunda
classificada, e assim sucessivamente, obedecida à ordem de classificação das licitantes, até que uma licitante
atenda às condições da Prova de Conceito.
5. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 02 “PROPOSTA”
5.1. O envelope 02 “PROPOSTA” deverá conter a Proposta de Preços apresentada em papel timbrado da
empresa, em 01 (uma) via, impressa, com escrita numa só das faces de cada folha, com suas páginas numeradas
sequencialmente, sem emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas, na qual deverão constar de forma clara, legível
e precisa os elementos e requisitos mencionados no Modelo de Proposta – Anexo III, devendo ser datada e
assinada pelo representante legal da empresa.
5.2. Para elaboração da proposta, deverá ser considerada a quantidade de vagas estimada no projeto
apresentado, já excetuando as vagas destinadas aos idosos e portadores de necessidades especiais, nos termos
da legislação vigente;
5.3. Deverá ser apresentado percentual de repasse, expresso com 02 (duas) casas decimais, ao qual terá
direito o Município de Barreiras, a título de remuneração pela outorga da concessão, com base na fixação do
valor da tarifa estabelecida de R$ 2,00 (dois reais) a primeira hora;
5.4. O percentual de repasse à Administração, não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado com a arrecadação do total das vagas.
5.5. O período total do contrato de Concessão é de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério do poder concedente, observado o artigo 14 da Lei Municipal nº 1.378, de 11 de junho 2019.
5.6. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contado da data da entrega
da proposta.
6. PROCESSAMENTO DA SESSÃO
6.1. No dia e horário estabelecidos no item 1.1 no preâmbulo deste Edital, na presença dos membros da CPL
e representantes dos licitantes presentes, em sessão dirigida pela(o) Presidente da Comissão ou seu substituto,
serão recebidos os envelopes 01 "DOCUMENTAÇÃO” e 02 “PROPOSTA”.
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6.2. Os envelopes e os documentos de credenciamento apresentados serão rubricados, obrigatoriamente,
pelos membros da CPL e pelos representantes legais ou credenciados dos Licitantes presentes.
6.3. Julgamento da Habilitação
6.3.1.
A CPL procederá a abertura dos Envelopes 01 – Documentação, de todos os licitantes que o tenham
apresentado, procedendo publicamente a conferência e rubrica de todos os documentos, que serão, na
sequência, rubricados por todos os representantes legais ou credenciados dos Licitantes presentes.
6.3.2.
O Presidente da CPL decidirá se a sessão será suspensa ou se serão analisados os documentos no
próprio ato.
6.3.3.
Caso os trabalhos sejam mantidos, serão avaliados os documentos de habilitação de acordo com os
critérios previstos neste edital, decidindo a Comissão a respeito da habilitação ou inabilitação dos licitantes.
6.3.4.
Serão inabilitados os Licitantes que apresentarem documentação incorreta, incompleta ou com
borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamentos, emendas, ressalvas ou omissões. Ainda serão desabilitadas
aquelas licitantes que deixarem de apresentar os projetos executivos de implantação das vagas de
estacionamento rotativo, bem como aquelas que apresentarem condições inexequíveis observadas pela equipe
responsável pela análise.
6.3.5.
Os licitantes devidamente enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, em
conformidade com a Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, deverão
apresentar todos os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam pendências.

6.3.5.1.

Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa e da empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 43, § 1ª da Lei Complementar 123/2006, será concedido o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for declarado o resultado da
habilitação, para apresentação da devida comprovação da regularidade fiscal.

6.3.5.2.

O prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização das pendências poderá ser prorrogado por
igual período, uma única vez, mediante requerimento por escrito do licitante e a critério da Comissão
Permanente de Licitações.

6.3.5.3.

A não regularização da documentação pelo prazo concedido implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções impostas neste edital e demais penalidades previstas na Lei
8666/93.
6.3.6.
Decidida quanto à habilitação dos licitantes, será dada ciência aos interessados na própria sessão
ou, caso tenha havido deliberação pela suspensão dos trabalhos, será realizada publicação no jornal que veicula
os atos oficiais da Prefeitura Municipal de Barreiras.
6.3.7.
Após a decisão dos recursos eventualmente apresentados em relação à fase de habilitação, ou caso
não sejam apresentados recursos será designada sessão para a abertura do Envelope nº 2.
6.3.8.
Os envelopes das empresas inabilitadas ficarão à disposição das mesmas para retirada, mediante
protocolo, pelo prazo de 30 (trinta) dias após conclusão do certame, findo este prazo, os envelopes serão
destruídos.
6.4. Classificação das Propostas
6.4.1.
A CPL procederá em sessão pública a abertura dos Envelopes 02 – Proposta, somente dos licitantes
habilitados, procedendo publicamente a conferência e rubrica de todo o conteúdo, que será, na sequência,
rubricado por todos os representantes legais ou credenciados dos Licitantes presentes.
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6.4.2.
O Presidente da CPL decidirá se a sessão será suspensa ou se serão analisadas as propostas no
próprio ato.
6.4.3.
Caso os trabalhos sejam mantidos, serão avaliadas as propostas de acordo com os critérios previstos
neste edital, adotado o critério de maior oferta, decidindo a Comissão a respeito da classificação ou
desclassificação dos licitantes.
6.4.3.1. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e seus respectivos extensos, prevalecerão sempre
estes últimos.
6.4.4.
As propostas habilitadas serão classificadas pelo critério de MAIOR PERCENTUAL DE
REMUNERAÇÃO a ser repassado ao Município de Barreiras/BA, considerando o resultado obtido por meio
da seguinte operação: Número de vagas projetadas (NV) multiplicado pelo percentual de remuneração
destinado ao município (PR).

6.4.5.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas a escolha da proposta vencedora será feita da
seguinte forma:

6.4.5.1.

Será assegurada às microempresas e empresas de pequeno porte, como critério de desempate, a
preferência de contratação, de acordo com o estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06.

6.4.5.2.

Entende-se por empate, as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à melhor proposta classificada.

6.4.5.3.

A microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar, na
sessão pública, proposta de preço inferior àquela considerada originalmente vencedora do certame, momento
em que será consignado seu preço em ata, e será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.4.5.4.

Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do
subitem 6.4.5.3 acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
subitem na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito.
6.4.5.5.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.4.5.2., será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquele que primeiro poderá apresentar oferta.
6.4.5.6.
O disposto nos subitens anteriores somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
6.4.5.7
Não havendo a participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a CPL, após
obedecido o disposto no § 2o do art. 3o da Lei nº 8.666/93, promoverá o sorteio entre os participantes, de acordo
com o § 2º do artigo 45 da Lei de Licitações.

6.4.6.

Será desclassificada a Proposta que:

I.

Apresentar borrões ou rasuras em partes essenciais, que não permitam seu perfeito entendimento,
bem como as que estiverem em desacordo com as exigências legais ou regulamentares do presente Edital de
Concorrência;

II.

Apresentar percentual de remuneração a ser repassado ao Município inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado do total das vagas.

III.

Ofertar vantagem não prevista no edital e/ou preço ou vantagem baseada na proposta de outra

licitante;
6.5.

Decidida quanto à classificação final dos licitantes e declaração da vencedora do certame, será
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dada ciência aos interessados na própria sessão ou, caso tenha havido deliberação pela suspensão dos trabalhos,
será realizada publicação no jornal que veicula os atos oficiais da Prefeitura Municipal de Barreiras.
6.6.
Após a decisão dos recursos eventualmente apresentados em relação à fase de classificação das
propostas, prova de conceito e declaração da vencedora do certame, ou caso não sejam apresentados recursos,
a decisão final será submetida à autoridade competente.
6.7.
Os envelopes das empresas desclassificadas ficarão à disposição das mesmas para retirada,
mediante protocolo, pelo prazo de 30 (trinta) dias após conclusão do certame, findo este prazo, os envelopes
serão destruídos.
6.8.
Dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão Permanente de
Licitações – CPL, na presença dos Licitantes presentes ou relegadas para ulterior deliberação, a juízo do
Presidente da CPL, devendo o fato constar na ata, em ambos os casos.
6.9.
A decisão final será submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito, para a devida Adjudicação e
Homologação do objeto da licitação à Licitante vencedora.
7. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
7.1.
A adjudicatária será expressamente convocada para no prazo de até 05 (cinco) dias assinar o
contrato nos termos do Anexo IV, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
7.2.
O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por uma vez, desde que solicitado por
escrito, antes do término do prazo previsto no subitem 7.1, sob alegação de motivo justo que poderá ou não
ser aceito pela Administração.
7.3.
Na hipótese de não atendimento à convocação a que se refere o item 7.1 ou havendo recusa em
fazê-lo, fica facultado a Administração, desde que haja conveniência, proceder à adjudicação aos demais
licitantes, observada a ordem de classificação das propostas.
8. CONTRATO DE CONCESSÃO
8.1.
O prazo da Concessão será de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogado, por uma só vez e, no
máximo, por igual período, conforme estabelecido na legislação pertinente, e a critério da CONCEDENTE.
8.2.
A solução deverá ser implantada, homologada em definitivo e estar totalmente operacional em
até 90 (noventa) dias corridos a partir da assinatura do contrato.
8.3.
As vagas a serem implantadas deverão iniciar a operação com o sistema eletrônico de vendas
através de aplicativos para smartphones, respeitando o prazo de implantação de início da operação do serviço
conforme cronograma de implantação ajustado, em comum acordo, pelo município de Barreiras e vencedora
do certame.
8.4.
Deverão ser realizadas, a cargo da Concessionária, campanhas de divulgação e esclarecimentos
aos usuários, informando sobre o novo sistema, funcionamento, formas de aquisição dos meios de pagamento
etc., utilizando-se a mídia local para maior amplitude da ação.
8.5.
A Concessionária, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, deverá
implantar escritório localizado no Município, com telefone, endereço físico e e-mail, que servirá de central de
atendimento e demais formalizações para o pleno funcionamento do Sistema de Estacionamento Rotativo de
Barreiras.
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9. LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1.
O sistema de estacionamento rotativo será constituído da área denominada “Zona Azul”, sujeita
ao pagamento de tarifa, compostas das vias e logradouros constantes na área indicada na imagem contida no
Anexo I.
9.2.
As vias e logradouros constantes na imagem disponibilizada poderão sofrer alterações a qualquer
tempo, conforme determinação do Poder Público Municipal.
9.3.
A informação da área do sistema de estacionamento rotativo se dará por meio de sinalização
regulamentar, constituída de placas instaladas nos trechos, com informações de tempo e horário do
estacionamento rotativo.

10. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO
10.1.
O sistema de estacionamento rotativo vigorará em dias, horários e locais específicos, sendo
indicado nas placas de regulamentação local o período de cobrança em que serão operados, conforme indicado
abaixo:

a)

de segunda-feira a sexta-feira, das 08h30min às 18h30min;

b)

aos sábados, das 08h00min às 13h00min.

10.1.1.

Aos domingos e feriados, não haverá cobrança de tarifa nas áreas de estacionamento rotativo.

11. TARIFAÇÃO
11.1.
As tarifas praticadas nas áreas do estacionamento rotativo encontram-se determinadas ainda neste
edital, conforme o Decreto nº267, de 11 de novembro de 2021.
11.2.
Os valores das tarifas deverão ser reajustados anualmente por Decreto, conforme determinação
do Poder Público Municipal, pelo índice do IPCA-E, ou outro que venha a substituí-lo, tendo por base o mês
de assinatura do contrato de concessão.
11.3.
Os valores das tarifas poderão sofrer eventual revisão de seu valor por iniciativa da
CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA e sempre mediante aprovação da CONCEDENTE, com vistas à
eventual necessidade de restabelecimento inicial do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão,
devidamente comprovado e fundamentado, observado o seguinte:

a)

A modificação das condições regulamentares do serviço que implique no aumento ou redução
dos encargos da CONCESSIONÁRIA;

b)

Quando o desequilíbrio econômico-financeiro da concessão ocorrer por fatos ou eventos
imprevisíveis que alterem as condições iniciais de prestação dos serviços, a revisão se fará após a comprovação
de que tal ocorrência guarda relação com as alterações verificadas e tenha repercutido na remuneração da
CONCESSIONÁRIA;
11.4.
Não terá lugar a revisão do valor da tarifa quando a justificativa do pedido de revisão se
fundamentar na ocorrência de erros ou omissões na elaboração da proposta;
11.5.
Os valores tarifários permanecerão inalterados pelo período de 12 (doze) meses, contados da
assinatura do contrato.
12. PAGAMENTO
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12.1.
O percentual destinado ao Município de Barreiras, para os serviços outorgados, deverá ser
repassado mensalmente pela Concessionária através de depósito a ser efetuado em conta bancária da
Concedente.
12.1.1.
Os valores referentes à venda de tíquetes de estacionamento rotativo deverão ser creditados em
conta específica da concessionária, que ao final do período mensal fará o repasse do valor percentual sob os
tíquetes efetivamente utilizados, de acordo ao apresentado relatório gerencial apresentado à concedente.
12.2.
A Concessionária encaminhará mensalmente para a Concedente todos os dados gerenciais e
financeiros do sistema relativo à aquisição e utilização dos tickets, e assumirá a responsabilidade pelo
pagamento de impostos e outros encargos que competirem à concessionária, não lhe cabendo direitos de
pleitear à concedente qualquer situação ou reembolso de quantias principais ou acessórias.
12.3.
A concessionária deverá efetuar o repasse do pagamento do percentual estipulado no contrato de
concessão sobre o valor dos tíquetes utilizados para a concedente, mensalmente até o 5° (quinto) dia útil do
mês seguinte ao da utilização, a ser demonstrado em até 5 (cinco) dias de sua realização, por comprovante de
depósito.
12.4.
O atraso injustificado no cumprimento do prazo sujeitará a concessionária à multa incidente sobre
a receita bruta mensal sem prejuízos das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas posteriores
alterações, até o limite de 10 (dez) dias contados a partir do término dos prazos estipulados.

13. GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO
13.1.
O gerenciamento do contrato de concessão será de inteira competência da Secretaria de Segurança
Cidadã e Trânsito ou outro órgão que vier a substitui-la, por delegação do Chefe do Poder Executivo Municipal.
13.2.
A CONCESSIONÁRIA colocará à disposição da fiscalização municipal, os dados estatísticos e
quaisquer outros elementos que lhe sejam solicitados, para fins de controle e fiscalização.
13.3.
A fiscalização a que se refere a presente cláusula será realizada por Comissão a ser nomeada pela
autoridade superior, aos quais a CONCESSIONÁRIA proporcionará todas as facilidades que, para esse efeito,
se tornem necessárias.
13.4.
Quando da verificação, se os serviços não atenderem às especificações solicitadas, serão aplicadas
as sanções previstas neste edital e na legislação pertinente.
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1.
São aplicáveis as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores, e
demais normas pertinentes, a seguir indicadas:

I.

Advertência;

II.

Multa;

III.

Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Barreiras;

IV.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

14.2.
A multa pela recusa da adjudicatária em assinar o Contrato de Concessão, dentro do prazo
estabelecido neste Edital será de 10% (dez por cento) do faturamento bruto total estimado, sem prejuízo da
aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
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Barreiras, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
14.3.
Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor do faturamento bruto mensal estimado, por
dia que exceder o prazo para início dos serviços outorgados pelo presente contrato, sem que haja motivo
devidamente justificado e aceito pelo Poder Concedente;
14.4.
Multa 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, em caso de atraso injustificado no cumprimento
do prazo indicado no subitem 12.4, incidente sobre a receita bruta mensal sem prejuízos das demais
penalidades previstas na Lei 8666/93 e suas posteriores alterações até o limite de 10 (dez) dias contados a
partir do término dos referidos prazos.
14.5.
Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da remuneração mensal devida ao Município, por dia
de interrupção, caso a concessionária suspenda a operação de qualquer área sob seu controle, sem as devidas
justificativas apresentadas ao Poder Concedente e por este aceitas.
14.6.
Multa de 10% (dez por cento) do valor do faturamento bruto total estimado, pela rescisão
imotivada ou rescisão provocada por ato de uma das partes, caberá a parte prejudicada o direito a multa
indenizatória.
14.7.

As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

14.8.
Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do subitem 14.2, será a Concessionária intimada
da intenção da Prefeitura Municipal de Barreiras quanto à aplicação da penalidade, concedendo-se prazo para
interposição de defesa prévia, nos termos do art. 87, §2º e §3º da Lei 8.666/93.
14.9.
Não sendo apresentada a defesa prévia pela Concessionária ou havendo o indeferimento da
mesma quando interposta, a Administração providenciará a notificação da Concessionária quanto à aplicação
da penalidade, abrindo-se prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos do artigo 109, I, “f”
da Lei nº 8.666/93.
14.10.
Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas será de 3 (três) dias úteis a
contar da intimação da Concessionária. A critério da Prefeitura Municipal de Barreiras, o valor poderá ser
inscrito em dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.
14.11.
A empresa que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato
de Concessão, deixar de entregar documentação exigida para a sessão pública ou apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar
com a Prefeitura Municipal de Barreiras, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em
Edital, no Contrato e nas demais cominações legais.
14.12.
A inexecução parcial ou total do Contrato poderá ensejar sua rescisão, nos casos previstos no art.
78, no modo previsto pelo art. 79, com as consequências previstas no art. 80, todos da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.
15. INTERVENÇÃO, ENCAMPAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA CONCESSÃO
15.1.
DA INTERVENÇÃO - Sem prejuízo das sanções previstas, fica garantido à Concedente, no caso
da rescisão ser motivada pelo disposto nos inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93,
cujo direito a Concessionária reconhece expressamente, a retenção dos créditos decorrentes do contrato até
o limite dos prejuízos causados à Concedente.
15.1.1.

A CONCEDENTE poderá intervir na Concessão, com o fim de assegurar a adequação na
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prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes.
15.1.2.
A intervenção se dará em caráter excepcional, nos casos previstos no Edital, com o fim exclusivo
de assegurar a regularidade e a adequação na execução do serviço, o fiel cumprimento do Contrato e das
normas legais e regulamentares pertinentes.
15.1.3.
A intervenção far-se-á por portaria da concedente, que conterá a designação do interventor, o
prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
15.1.4.
Declarada a intervenção, a concedente deverá, no prazo de 30 (trinta dias), instaurar procedimento
administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o
direito de ampla defesa.
15.1.5.
Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será
declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo
de seu direito à indenização.
15.1.6.
O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de até cento e oitenta dias, sob pena
de considerar-se inválida a intervenção.
15.1.7.
Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida
à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados
durante a sua gestão.
15.1.8.
A extinção da concessão poderá ocorrer nas hipóteses previstas nos artigos 35 a 39 da Lei Federal
nº 8.987/95.
15.2. DA ENCAMPAÇÃO - A encampação se dará quando, durante o prazo de concessão, por motivo de
interesse público, mediante lei autorizativa específica e após o prévio pagamento da indenização, com base na
expectativa de receita prevista pelo tempo de Contrato remanescente, e na forma do dispositivo no artigo 36
da Lei 8.987/95.
15.3. DA DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA CONCESSÃO - A inexecução total do Contrato
acarretará, a critério do CONCEDENTE, a declaração da caducidade da concessão, sem prejuízo da aplicação
das sanções contratuais e legais.
15.3.1.
A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo Poder Concedente, quando:
15.3.1.1.
A Concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
15.3.1.2.
A Concessionária não atender a intimação do Poder Concedente dentro do prazo de 30 (trinta)
dias da data da intimação, no sentido de regularizar a prestação dos serviços, e;
15.3.1.3.
A Concessionária for condenada, em sentença transitada em julgado, por sonegação de tributos,
inclusive contribuições sociais.
15.3.2.
A declaração de caducidade de concessão deverá ser precedida na verificação da inadimplência
da Concessionária em processo administrativo, assegurado o direito da ampla defesa.
15.3.3.
Não será instaurado o processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à
Concessionária os descumprimentos contratuais havidos, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e
transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.
15.3.4.
Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será
declarada por decreto do CONCEDENTE, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso de
prazo.
15.3.5.
A indenização acima tratada será devida na forma do prescrito no artigo 36 da Lei 8.987/95 e
do Contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela Concessionária.
15.3.6.
Declarada a caducidade, não resultará, para o Poder Concedente, qualquer espécie de
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com
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empregados na Concessionária.
15.3.7.
A transferência da Concessão ou controle societário da Concessionária, sem prévia anuência do
Poder Concedente, acarretará a caducidade da Concessão.
16. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
16.1.
Quaisquer esclarecimentos ou informações relativas a esta licitação serão prestadas, mediante
solicitação dirigida a Comissão Permanente de Licitações – CPL com identificação do número do Processo e
número da Concorrência, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data prevista para abertura da sessão
pública, através do e-mail: cpl@barreiras.ba.gov.br , os recursos que por ventura acontecerem deverão ser
protocolados na Prefeitura Municipal de Barreiras, situado na Edgard de Deus Pitta , 945 –Bairro Aratu
Barreiras/BA, CEP 47.806.146, de segunda a sexta- feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
16.1.1.

Não serão aceitos pedidos de informações ou questionamentos verbais ou por ligação telefônica.

16.2.
As impugnações ao edital serão recebidas em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data de
abertura dos envelopes, mediante documento protocolado dirigido a Comissão Permanente de Licitações
– CPL com identificação do número do Processo e número da Concorrência, devendo ser protocolado no
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Barreiras até as 12:00hs , conforme endereço no item 16.1 acima.
16.3.
Eventuais interposições de recursos contra decisões proferidas pela CPL deverão obedecer ao
disposto no artigo 109 da Lei 8.666/1993, mediante documento dirigido à Comissão Permanente de Licitações
– CPL devendo ser protocolado no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Barreiras até as 12:00hs , a
documentação deverá ser em original com assinatura eletrônica ou normal ( não será aceito recursos por cópia
, ou por e-mail) endereço no item 16.1 acima.
16.4.
Não serão conhecidos impugnações e recursos enviados pelo correio, ou qualquer outro meio de
comunicação, não protocolizados dentro dos prazos legais.
17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1.
A participação no presente certame pelo Licitante implica na aceitação plena e total de todos os
termos do presente Edital e de seus Anexos, respeitado o disposto no artigo 41, § 2º da Lei Federal no 8.666/93,
sujeitando-se o licitante às sanções previstas neste edital e ainda, nos artigos 86 a 88, da Lei Federal nº.
8.666/93 e alterações posteriores.
17.1.1.
Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados; bem como assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
17.2.
É facultado a Comissão Permanente de Licitações – CPL proceder em qualquer fase da licitação,
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
17.3.
Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Barreiras o direito de, no interesse da Administração,
invalidar ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte a presente licitação, sem que caiba indenização
de qualquer espécie, mediante despacho devidamente motivado exarado pelo Exmo. Sr. Prefeito, dando ciência
às interessadas, na forma da legislação vigente.
17.4.
A Concedente não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência, cessão ou subconcessão total
ou parcial de qualquer serviço de responsabilidade da Concessionária.
17.5.

A comunicação dos atos subsequentes à sessão pública aos proponentes ocorrerá mediante
Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, Aratu, Barreiras/Ba, CEP 47.806-146
Fone: (77) 3614-7100 – Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

publicação no jornal que veicula os atos oficiais da Prefeitura Municipal de Barreiras.
17.6.
O foro da Comarca de Barreiras é o competente para dirimir quaisquer questões judiciais advindas
do presente Edital.

18. ANEXOS
18.1.
Este edital contém as CONDIÇÕES GERAIS do procedimento licitatório que, em conjunto com
os elementos específicos contidos nos Anexos a seguir indicados, que o integram, regerão a presente licitação
e posterior contratação.
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

AREA DE IMPLANTAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO DO TERMO DA PROPOSTA
MODELOS DE DECLARAÇÕES
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO

Barreiras, 23 de dezembro de 2021.

Edilson Xavier Neves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
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ANEXO I
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA
A Concessão onerosa para a prestação serviços técnicos de implantação, operação, manutenção e
gerenciamento de um sistema de mobilidade abrangendo fornecimento de solução tecnológica
para venda e administração de créditos virtuais, eletrônicos e em papel, fornecimento de softwares
e equipamentos de verificação e controle de estacionamento rotativo pago de veículos aos agentes
municipais, nas vias e logradouros públicos do município de barreiras, além de fornecimento,
instalação e manutenção de sinalização vertical e horizontal (CTB E RESOLUÇÕES) de vagas,
conforme especificações constantes neste termo de referência e nos anexos, os quais são parte
integrante e inseparável deste instrumento.
INTRODUÇÃO
O aumento do número de veículos automotores trouxe consequências negativas para a fluidez e a
segurança do trânsito, bem como para o estacionamento, com ênfase nas regiões centrais onde se
concentram de forma mais intensa as atividades comerciais das cidades.
Para minimizar este impacto, o estacionamento rotativo regulamentado tarifado, em vias e
logradouros públicos, é um poderoso instrumento de gestão de trânsito, enquanto ordenador do uso
do solo viário urbano. Esta é uma das melhores opções de que dispõem as cidades que desejam
minimizar o problema da carência de vagas de estacionamento em regiões comerciais e de serviços,
sendo, esta medida, uma opção utilizada nos mais diversos lugares do mundo, cada qual, preservando
suas características e peculiaridades.
Após pesquisas e estudos concluiu-se que a operação do estacionamento regulamentado rotativo
pago, deverá ser feita de forma automatizada, por meio de um sistema eletrônico de gestão, com
capacidade para emissão de comprovante de tempo de estacionamento, objetivando a prestação de
elevado nível de serviços para o usuário, e que permitam total integridade financeira da arrecadação,
possibilitando a aferição imediata de receita e permita a auditoria permanente por parte do Poder
Concedente, sistema este que concluímos ser o mais eficiente.
Quanto à modernização e com base em modelos de sistema implantados no Brasil, concluiu-se que a
modernização do estacionamento regulamentado rotativo pago, deveria ser feita através de controle
automático, por meio de "equipamentos eletrônicos informatizados" do tipo "equipamentos
eletrônicos multivagas", integrado com outros hardware e software, tornando-se uma solução
completa e mais eficiente no controle sobre a arrecadação e no serviço prestado.
Com a adoção de dispositivos eletrônicos de controle de tempo e estacionamento, contemplada
neste projeto, a função de fiscalização e gerenciamento de utilização das vagas terá substancial ganho
de produtividade, com melhora nos índices de rotatividade das vagas.
Destacamos as principais características gerais necessárias a um Sistema Eletrônico de Gestão de
Estacionamento Rotativo Público, que deverá operar a partir deste termo que servira de base para a
devida licitação:
• Garantir facilidade na aquisição e uso do crédito de estacionamento, tanto na localização dos
equipamentos e/ou seus postos de vendas, quanto na sua utilização, com transações simplificadas e
diversas formas de utilização;
• Permitir ao usuário opção quanto a vaga e tempo que pretende estacionar, dentro dos limites
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estabelecidos;
• Garantir transparência da transação, fornecendo comprovante escrito do tempo de
estacionamento que pagou, com data, dia, hora, terminal emissor, numeração do e-tíquete NSU numeração única serial;
• Garantir ao Poder Público, perfeito controle sobre a arrecadação;
• Proporcionar flexibilidade nas programações dos equipamentos para melhor planejamento
da operação dos serviços, trazendo eficácia para o estacionamento e tráfego na área objeto desta
concessão.
CONCEITOS DO SISTEMA
O sistema de estacionamento rotativo regulamentado de veículos deverá ter por finalidade
primordial a rotatividade das vagas, gestão e fiscalização.
VIGÊNCIA
O prazo de vigência da concessão será de 15 (quinze) anos, conforme art.14 da lei nº 1.378 de 11 de
junho de 2019, podendo ser prorrogado, a critério do Poder Concedente, por igual período.
1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
A área de abrangência do estacionamento rotativo refere-se às vias e logradouros públicos do
Município de Barreiras constantes do Anexo I, podendo ser aumentada ou diminuída
conforme a conveniência e necessidade do Poder Concedente desde que não provoque
desequilíbrio econômico no contrato.
2. OPERAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO – RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA
A operação deverá ser feita pela Concessionária, sob supervisão e orientação da Concedente tendo
como responsabilidades:
a) Elaboração dos projetos necessários para implantação e/ou manutenção das áreas
do estacionamento;
b) Implantação do Sistema Rotativo no prazo máximo de 90 (noventa) dias;
c) Execução e operacionalização da campanha educativa para divulgação do sistema e
esclarecimento da utilização do estacionamento ao usuário;
d) Prestar manutenção preventiva e corretiva do sistema eletrônico, bem como da
sinalização horizontal e vertical;
e) Controle da utilização do estacionamento, incluindo estimativas das condições de
regularidade de utilização das vagas;
f) Em caso de ocupação irregular das vagas de estacionamento do “Rotativo
xxxxxxxxxx”, o monitor da Concessionária deverá emitir o “Aviso de irregularidade”;
g) Manter, no mínimo, 01 (um) monitor para cada 1000 (mil) vagas do estacionamento
rotativo equipado com dispositivo móvel, impressora e link de dados conforme
características descritas neste Termo de Referência;
h) Manter, no mínimo, 01 supervisor a cada 60 (sessenta) monitores para fiscalização
da equipe, equipados com dispositivo móvel, impressoras e link de dados conforme
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i)
j)

k)

l)
m)
n)

o)

p)
q)
r)
s)

t)
u)

v)

características neste Termo de Referência;
Manter sede da empresa na área central de Barreiras para atendimento ao público,
bem como operacionalizar todas as atividades da empresa;
Manter equipe necessária para a operação do estacionamento rotativo, incluindo
equipe administrativa, coordenadores, supervisores, técnicos e todas as demais
funções necessárias para o perfeito funcionamento do sistema;
Manter na sede, local da empresa, um centro de controle para monitoramento,
operação e gerenciamento da solução do sistema eletrônico, com computadores
devidamente equipados com seus periféricos e com capacidade suficiente para
instalação e operação do software de gestão, permitindo a visualização em tempo
real das operações, podendo ser estendido às instalações do poder concedente;
Manutenção de sítio eletrônico contendo todas as informações e funções pertinentes
à operação;
Manutenção de telefone com central de atendimento durante o período que
compreende a utilização diária do sistema de estacionamento rotativo;
Prestação de informações de faturamento e estatísticas de ocupação de vagas, além
de relatórios sobre possíveis impactos no tráfego e na segurança viária para a
Prefeitura;
Fornecimento dos equipamentos eletrônicos para controle e gestão de
estacionamento e de todos os demais necessários à sua operação, tanto para os
funcionários da Contratada como também para os Postos de Vendas, conforme
descritos neste anexo;
Fornecimento do projeto executivo de sinalização do sistema de estacionamento, a
saber: demarcação de vagas, sinalização horizontal e vertical;
Execução da sinalização horizontal e vertical;
Manter no mínimo 1 (um) Posto de Venda com o sistema eletrônico, incluindo
comunicação, para cada 100 (cem) vagas;
Manter os monitores e supervisores uniformizados, bem como identificados com
crachá, de forma a permitir a fácil identificação por parte da população. O modelo de
uniforme e identificação deverá ser aprovado pela Prefeitura;
Fornecer todos os equipamentos de EPI para os funcionários, visando a segurança
conforme determina a lei;
A empresa deverá obrigatoriamente fornecer, a cada 02(dois) dias, ao órgão que
emite as multas, a relação dos veículos que receberam o aviso de irregularidade. Esta
relação deverá conter os dados presentes no Aviso de Irregularidade e incluir
fotografia(s) digital(is) do veículo. Esta relação poderá ser impressa ou de forma
digital;
A empresa disponibilizará, ao órgão que emite as multas, acesso online ao sistema
através de aplicação Web, com perfil específico para a função, para obtenção das
informações relativas aos veículos que receberam Aviso de Irregularidade. Deverão
estar disponíveis todos os dados presentes no Aviso de Irregularidade, incluindo
fotografia(s) digital(is) do veículo.
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3. MÃO-DE-OBRA
Toda a mão de obra será de responsabilidade da Concessionária e só poderá ser utilizado
pessoal qualificado, devidamente uniformizado, com nome no fardamento ou crachá de
identificação em local visível.
4. DO ACESSO ÀS VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Será permitido o estacionamento de qualquer tipo de veículo, desde que exista vaga
disponível com dimensões que os comportem.
5. GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS UTILIZADOS
5.1. Estacionamento Rotativo Remunerado:
Sistema de estacionamento em logradouros públicos, pré-definidos por lei ou decreto do
Executivo por ocupação máxima de dois períodos na mesma vaga.
5.2. Sistema de Gestão Central:
Sistema central onde ficam registradas todas as informações geradas pelo sistema,
dispositivos e indivíduos ligados ao mesmo, disponíveis de forma online tanto para a
operação dos seus próprios recursos (comunicação entre equipamentos e subsistemas)
quanto para acompanhamento e auditoria do funcionamento e financeira do sistema;
5.3. Ativação de Vaga:
É o ato de ´estacionar´ virtualmente o veículo, ou seja, utilizar o direito de estacionar em
alguma vaga do estacionamento rotativo público.
5.4. Permanência Máxima Diária:
Período máximo dentro de um mesmo dia de permanência do veículo ocupando a mesma
vaga de estacionamento em logradouro público que não poderá exceder o volume
máximo de tempo definido pelo Poder Concedente.
5.5. Conta pré-paga:
Sistema de “conta corrente” onde são mantidos créditos para estacionamento adquiridos
pelo usuário. Quando o usuário optar por utilizar o sistema de créditos eletrônicos prépagos de estacionamento o sistema deverá fornecer uma forma de controle destes
créditos e ainda deverá estar vinculado obrigatoriamente a um cadastro do usuário
contendo no mínimo CPF e telefone. Nesta conta fica registrado todo histórico de
operações de crédito e débito de utilizações do usuário.
5.6. E-Tíquete:
O e-tíquete é um registro eletrônico com numeração única para cada ato de
estacionamento.
5.7. Créditos Eletrônicos de Estacionamento:
Crédito adquirido pelo usuário para pagamento e utilização do estacionamento rotativo
remunerado através da emissão do e-tíquete, obtido mediante sistema eletrônico de
obtenção de créditos podendo ser feito pelo sítio da Concessionária, através de postos de
vendas ou monitor, de acordo com os recursos oferecidos pela Concessionária.
5.8. Usuário:
Condutor do veículo automotor que utiliza o sistema de estacionamento rotativo público
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pago.
5.9. Monitor:
Pessoa credenciada pela concessionária para exercer as atividades de vendas de etíquetes, monitoramento e pré-fiscalização de uso do estacionamento rotativo. Irá
monitorar a relação entre a placa do veículo e a regra de estacionamento de uma
determinada área de estacionamento rotativo e, quando necessário, emitirá um “Aviso
de Irregularidade” prévio ao infrator em caso de não conformidade com a regra de
estacionamento do local. Também é responsável pela orientação aos usuários condutores
de veículos que utilizarão o estacionamento rotativo;
5.10. Aviso de Irregularidade:
Comunicado impresso, voltado ao condutor, que visa sinalizar o uso indevido de vagas
rotativas, seja pela não observância das regras de estacionamento descritas nas placas de
estacionamento no local ou estiver estacionado em uma vaga sem ter adquirido o direito
de estacionar, ou ter ultrapassado o “tempo de estacionamento” adquirido do direito de
estacionar, ou ainda tenha ultrapassado o tempo máximo permitido conforme
sinalização. O “Aviso de irregularidade” deverá especificar o motivo da irregularidade.
Este aviso é exclusivo para as áreas denominadas como “Área Rotativa” que abrangem
todo e qualquer tipo de área definida para este fim. O veículo que estiver em situação
irregular estará sujeito a receber o aviso de irregularidade. A emissão do Aviso de
irregularidade deverá ser feita por equipamento eletrônico, emitido pelo funcionário da
Concessionária, que além de fazer registro de todas as irregularidades deverá também
registrar fotografia do veículo (incluindo a placa do veículo, de forma que seja possível
identificá-lo). O Aviso de Irregularidade, contendo resumo textual da ocorrência, deverá
ser colocado no para-brisa do veículo.
5.11. Serviços de PDV:
Será o meio utilizado pelos Postos de Venda para comercialização e emissão dos etíquetes avulsos. Deverá trabalhar de por meio on-line, de forma que todas as transações
efetivadas através dele sejam autenticadas na base de dados, permitindo um controle em
tempo real da operação. Deverão ser instalados em postos de vendas previamente
credenciados.
5.12. Dispositivos Móveis:
Equipamentos eletrônicos para emissão de e-tíquetes, aquisição de créditos pela web,
fiscalização e controle, que deverão ser utilizados pelos monitores da Concessionária.
Deverá trabalhar por meio on-line, de forma que todas as transações efetivadas através
dele sejam autenticadas na base de dados, permitindo um controle em tempo real da
operação.

6. ESPECIFICAÇÕES E FUNCIONALIDADES
O sistema deverá dispor de tecnologias avançadas e inovadoras, com grau de serviço eficiente,
automatizado e informatizado para controle e gestão do Estacionamento Rotativo Remunerado em
Logradouros Públicos, integrando os processos de estacionamento e fiscalização, oferecendo aos seus
usuários variadas formas de aquisição e pagamento do direito do uso de vaga no estacionamento
rotativo, proporcionando, assim, facilidade e agilidade na utilização e um melhor gerenciamento
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operacional das atividades de estacionamento, baseando-se nas informações recebidas em tempo
real dos usuários.
A plataforma deverá compreender um conjunto de processos informatizados que tenham como
objetivo administrar e gerir o Sistema de Estacionamento Público Regulamentado através da análise
das informações coletadas em tempo real. Deverá ser de fácil operação, tanto para o usuário quanto
para os fiscais em campo, atualizando todos os dados recebidos de usuários e pelos fiscais, gerando
informações e status das situações do estacionamento, bem como apresentar recursos para permitir
que o Poder Concedente acompanhe as ações realizadas e valor arrecadado; de forma a oferecer aos
usuários, uma solução ágil, eficiente e segura, com facilidade para aquisição e utilização do direito de
estacionar, que atenda aos diversos perfis das pessoas, aos quais foram definidos critérios mínimos
aceitáveis para a mesma. Assim, serão desclassificadas as soluções que não atenderem integralmente
os requisitos apresentados neste edital, exceto para aqueles que forem explicitamente especificados
como facultativos.
6.1. Dispositivos Móveis O Dispositivo Móvel deverá permitir a comercialização de créditos de
estacionamento, gestão, fiscalização das áreas e emissão de Aviso de Irregularidade,
resultando em maior rapidez e eficiência no atendimento ao público. Sua marca e modelo
serão definidos pela Concessionária a sua livre escolha. Todas as ações deverão ser online e
em tempo real, permitindo que a Concedente tenha acesso às informações estatísticas de
irregularidades e uso, a fim de proceder qualquer atividade ou ação proativa, ou não, de
fiscalização e auditoria.
6.1.1. O equipamento deverá apresentar ou superar as características abaixo apresentadas:
a) Possuir receptor gps para registro do posicionamento do equipamento quando
requisitado;
b) Câmera fotográfica com resolução mínima de 5MP para registro das imagens dos
veículos irregulares;
c) Tela de 4.5” ou maior, touch screen, para facilitar a operação dos Monitores
minimizando a ocorrência de erros;
d) Bluetooth e wifi para conexão com dispositivos externos;
e) Bateria com capacidade mínima de 1800mAh;
f) Segurança de acesso ao sistema através de informe de conjunto usuário/senha;
g) Capacidade de bloqueio de acesso ao sistema operacional por parte dos funcionários
ou quaisquer usuários externos não autorizados;
h) Peso máximo de 200 (duzentos) gramas, sem impressora acoplada, ou 500
(quinhentos) gramas, com impressora integrada;
i) Com um mínimo de espaço total para armazenamento de 8Gb, de modo a permitir o
armazenamento de imagens.
6.1.2. A impressora (utilizada para impressão do Aviso de Irregularidade e outros
comprovantes), poderá ser integrada ao dispositivo móvel ou ser equipamento
separado, e deverá apresentar as seguintes características:
a) A impressora deve ser apropriada para uso em campo;
b) Caso seja equipamento independente, o peso da impressora não deve ultrapassar
300 gramas;
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c)

A impressão deverá ser térmica, não necessitando de cartuchos, fitas, nem nenhum
outro item que precise ser substituído continuamente;
d) A largura do papel a ser utilizado deve ser de no mínimo de 57 mm;
e) A velocidade de impressão deve ser de no mínimo de 50 mm/segundo;
f) Caso seja equipamento independente, a impressora deverá se comunicar com coletor
eletrônico através de tecnologia Bluetooth, permitindo dessa forma, praticidade em
seu uso pelos operadores.
6.1.3 .O sistema móvel operado pelos monitores da Concessionária deverá obrigatoriamente
se comunicar com o Sistema de Gestão Central de forma online e em tempo real. Desta
forma, será possível confirmar a regularidade ou não dos veículos, inclusive, aqueles
adquiridos através dos Equipamentos Eletrônicos Multivagas e Postos de Vendas.
6.2. Do software e terminal eletrônico para Pontos de Venda
6.2.1. A Concessionária deverá implantar e fornecer equipamentos ou softwares, para
utilização em Postos de Venda na rede do comércio e de serviços da cidade, de forma a
facilitar a aquisição de créditos de estacionamento e com o objetivo extensivo de causar o
aumento do fluxo e tráfego de pessoas nos estabelecimentos, a fim de potencializar e
provocar um maior faturamento e contribuição monetária aos mesmos.
6.2.2. O equipamento, ou software, emissor de e-tíquetes de estacionamento deverá contar
com um sistema de segurança para bloquear acesso de pessoas não autorizadas. Além de
ser capaz de atender condições diferenciadas e específicas dos parâmetros da operação
das funcionalidades e premissas previstas neste documento, sem exceções.
6.2.3. O tipo, fabricante e modelo de equipamento poderá ser escolhido pela licitante, porém,
o seu modelo operacional não deve interferir ou alterar em hipótese alguma as
características funcionais do sistema e suas premissas definidas e exigidas neste termo.
6.2.4. Os equipamentos, ou softwares, terão as funções de registrar comercialização de
créditos eletrônicos de estacionamento (e-tíquete individual), consultas de saldos nas
contas dos usuários e entre outras funções.
6.2.5 O equipamento, ou software, deverá trabalhar on-line de forma que todas as transações
efetivadas através dele sejam autenticadas no Sistema de Gestão Central permitindo um
controle em tempo real da operação.
6.3. Do Sistema de Gestão
6.3.1 Os recursos disponíveis pelo sistema devem permitir a transparência e a eficiência no
controle e gerenciamento dos serviços, devendo atender os seguintes itens básicos
mínimos:
a) Produzir relatórios gerenciais e estatísticos a partir do processamento de dados
fornecidos pelos equipamentos e softwares utilizados, para o monitoramento e
demais informações técnicas do projeto, de forma a permitir a administração dos
serviços;
b) Permitir a administração financeira do projeto, de forma a produzir relatórios que
demonstrem os números de controle dos e-tíquetes emitidos e valor das operações
de estacionamento, elemento básico para o cálculo da parte a ser paga ao poder
Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, Aratu, Barreiras/Ba, CEP 47.806-146
Fone: (77) 3614-7100 – Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

concedente;
c) O sistema deverá prever um cadastro das áreas a serem exploradas pelo sistema
rotativo com informações de sua modalidade/tipo e quantidade de vagas;
d) O sistema deverá registrar de forma on-line a quantidade de vagas por área,
permitindo a visualização de gráficos e relatórios, independentemente da forma
como tenha sido registrado o uso da vaga;
e) O sistema deverá ser compatível com os padrões definidos pela W3C, de modo a
garantir todas as suas funcionalidades em ambiente WEB, via “browser” (Internet
Explorer e/ou Firefox e/ou Google Chrome), utilizando “SSL” através da internet, com
o objetivo de acesso às informações de forma segura, seja por parte da
Concessionária, pela Administração ou dos Usuários Finais;
f) Os equipamentos, ou softwares, deverão ser resistentes, leves e de dimensões
reduzidas, para que sejam fáceis de transportar (no caso dos monitores) e para que
não atrapalhe o dia a dia dos comerciantes nos Postos de Venda, ocupando pouco
espaço em um balcão de venda e integrando-se facilmente ao ambiente já existente;
g) Deverá gerar informações de forma on-line referentes à:
i) Relação de veículos irregulares;
ii) Visualização de taxa de ocupação por área (quantidade de e-tíquetes utilizados x
número de vagas na área);
iii) Estatísticas referentes à taxa de respeito e aviso de irregularidades;
iv) Valores de arrecadação referentes a todas as transações de autenticações dos etíquetes.
6.4. Comprovantes de Aquisição e/ou Uso de e-tíquetes - APP
6.4.1 O comprovante de aquisição e/ou de tempo de estacionamento deverá ter, no mínimo,
as seguintes informações:
a) Município;
b) Código de autenticação;
c) Data e hora da emissão do comprovante;
d) Placa do veículo;
e) Quantidade de e-tíquetes adquiridos/ativados;
f) Regra de estacionamento do local;
g) Horário de início e fim do período de ATIVAÇÃO;
h) E, ao final do comprovante, instruções aos USUÁRIOS.
6.5. Comprovantes de Aquisição de e-tíquetes - PDVs
6.5.1 O comprovante de aquisição de tempo de estacionamento deverá ter, no mínimo, as
seguintes informações:
a) Município;
b) Identificação do PDV;
c) Código de autenticação;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Data e hora da emissão do comprovante;
Placa do veículo;
Valor pago e forma de pagamento;
Quantidade de e-tíquetes adquiridos/ativados;
Regra de estacionamento do local;
Horário de início período de ATIVAÇÃO;
e, ao final do comprovante:
(i) Legislação em vigor;
(ii) Instruções aos USUÁRIOS.

6.6. Aplicativo para Smartphone do Usuário
6.6.1 O aplicativo deverá ser instalado no smartphone do usuário, e deverá apresentar no
mínimo os seguintes recursos:
a) Consulta de saldo na conta web;
b) Recarga de saldo;
c) Ativação de Vaga;
d) Consulta de tempo restante para utilização da vaga;
e) Desativação de vaga (informar ao sistema que o veículo deixou a vaga).
7. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA POR PARTE DO USUÁRIO:
Visando agilidade e conforto ao usuário, a empresa licitante deverá ofertar o máximo de
oportunidades ao usuário quanto a forma de aquisição, recarga e restituição de crédito. Desta
forma, serão desclassificadas as soluções que não atenderem integralmente os requisitos
apresentados neste item por parte do Usuário, exceto para aqueles que forem explicitamente
especificados como facultativos.
7.1. Não será permitido solução na qual seja necessário colocar o tíquete no painel do veículo,
sendo que não poderá existir obrigação do usuário retornar ao veículo até o final da validade
do crédito adquirido.
7.2. O usuário que possuir a conta web, com seus dados cadastrados e autorizados, receberá por
e-mail, ou por outros canais de comunicação, mensagens informando no mínimo as seguintes
situações:
a) Quando o tempo limite de permanência na vaga estiver se esgotando: O sistema
enviará notificação ao usuário pelo app, ou sms ou email, informando que o horário
irá expirar em 15 minutos e solicitar que um novo tíquete seja utilizado. Caso o
usuário ainda possua crédito de tíquetes em sua conta e a função “débito
automático” esteja autorizado em seu cadastro, esse processo será automático. Caso
o período de permanência máximo permitido para o local esteja se esgotando, a
notificação informará que o veículo deverá ser retirado da vaga ou ficará em situação
de estacionamento irregular e poderá ser autuado ou receber Aviso de
Irregularidade;
b) Quando a quantidade de e-tíquetes disponíveis em conta for inferior a 02 (dois), o
Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, Aratu, Barreiras/Ba, CEP 47.806-146
Fone: (77) 3614-7100 – Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

sistema enviará notificações para o aplicativo, e-mail ou SMS informando que o
usuário tem apenas 01 (um) período disponível e irá sugerir nova recarga. Esta
mensagem deverá ser enviada apenas uma vez para cada ocorrência;
c) Quando houver recarga na conta web, o sistema enviará e-mail informando o valor
carregado e o saldo atualizado.
d) O sistema deverá permitir ao usuário selecionar individualmente cada tipo de
mensagem que deseja receber.
7.3. Permitir que o usuário adquira créditos das seguintes formas:
a) Com o monitor através de emissão de e-tíquete avulso;
b) Com o PDV (Posto de Venda) através de criação de conta web e aquisição de crédito
inicial para a mesma;
c) No PDV (Posto de Venda) através da aquisição de e-tíquete avulso;
d) No aplicativo mobile, pelo próprio usuário, creditando valor na sua conta web.
7.4. Permitir a ativação da vaga (emissão de e-tickets) das seguintes formas:
a) Com o monitor através de emissão de e-tíquete avulso;
b) No Posto de Venda através da aquisição de e-tíquete avulso;
c) Através de aplicativo instalado em smartphone acessando a conta web do usuário;
7.5. Recarga de crédito
a) Se o usuário já possuir uma conta web, este poderá adquirir novos créditos através
do app do Zona Azul;
b) Se o usuário já possuir uma conta web, este poderá adquirir novos créditos através
do monitor;
c) Se o usuário já possuir uma conta web, com o número de CPF do titular, este poderá
adquirir novos créditos através do PDV;
7.6. Da restituição do crédito relativo ao tempo não utilizado – APP usuário
7.6.1. A empresa licitante deverá oferecer a possibilidade de restituição de e-tíquete ao
usuário quando o mesmo se enquadrar nos itens listados abaixo:
a) O usuário iniciar um período de estacionamento utilizando 02 (dois) e-tíquetes ou
após renovação para segunda hora estacionada;
b) O usuário ter realizado o encerramento do período de estacionamento no aplicativo
próprio;
c) O tempo de uso no segundo e-ticket não deve ter ultrapassado o tempo máximo de
tolerância de 10 minutos iniciais.
7.6.2. A restituição dos créditos deverá ser realizada para a conta do usuário;
7.6.3. A empresa não oferecerá restituição para o primeiro e-tíquete, independente da
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fração de minutos utilizados.
7.7. Formas de pagamento
7.7.1 Dentre as diversas opções de aquisição de créditos a Concessionária deverá
disponibilizar as seguintes formas de pagamentos:
a) Dinheiro espécie – moedas e cédulas de uso corrente no Brasil (Apenas PDV);
b) Cartão de crédito;
c) Boleto Bancário ou Pix.
8. POSTOS DE VENDA
8.1 A Concessionária deverá ser a única responsável pelos contratos de comercialização com os
Postos De Vendas - PDVs, devendo zelar pelo bom desempenho, atendimento e imagem dos
locais de venda junto ao público usuário.
8.2 Os PDVs credenciados pela Concessionária deverão ser por ela treinados quanto aos
objetivos do Estacionamento Rotativo, e deverão receber todas as informações e material
de apoio e sinalização para a correta prestação dos serviços.
8.3 Os PDVs deverão ser estrategicamente distribuídos de forma a atender uma proporção de
1(um) posto de venda para o máximo 100 (cem) vagas, devendo ter fácil acesso e conter
sinalização de identificação, de modo a atender adequadamente a demanda dos usuários.
8.4 A Concessionária deverá ser responsável por dimensionar um fluxo de produção e
abastecimento de insumos, considerando o ciclo produção-aquisição-utilização dos
cartões/tíquetes eletrônicos, de modo a evitar a ocorrência de escassez de oferta e garantir
aos usuários a facilidade permanente de aquisição de direito de estacionamento.
8.5 A Concessionária deverá divulgar os Postos de Venda com os nomes e localização, em seu
sítio eletrônico de forma a facilitar aos usuários a aquisição dos tíquetes eletrônicos e
créditos.
9. DA TARIFA
9.1 Tarifas aplicadas para veículos em vagas do estacionamento rotativo por período de 1 hora:
R$ 2,00 (dois reais).
10. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
10.1. De segunda a sexta feiras das 08:30 hs às 18:40 hs e sábados das 08:00 hs às 13:00 hs;
10.2. Em horários especiais de funcionamento do comércio, em razão de datas
comemorativas eventos e outro, poderá estender suas atividades pelo horário que
entender necessário, desde que informe aos usuários, pelos meios de imprensa (rádio,
jornais e mídia digital (web site, redes sociais), com antecedência mínima 48 horas;
10.3. Aos domingos e feriados, não haverá cobrança de tarifa nas áreas de estacionamento
rotativo.
10.4. As alterações de horários deverão ser comunicadas à Concessionária com, no mínimo,
07 (sete) dias de antecedência, dando assim, condições de mudanças operacionais.
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11. PRAZO DE PERMANÊNCIA NAS VAGAS
11.1. A Unidade de Estacionamento deverá ser equivalente a um período de 60 (sessenta)
minutos;
11.2. O tempo máximo de permanência na mesma vaga será de 02 (duas) horas e constará
nas placas de sinalização de regulamentação, sendo obrigatória a retirada do veículo
quando expirado este prazo, ficando o usuário sujeito às penalidades previstas no
Código de Trânsito Brasileiro, inclusive a remoção do veículo. O tempo máximo de
permanência poderá ser alterado de acordo com o Decreto Municipal que regulamenta
o estacionamento rotativo.
12. SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E MANUTENÇÃO
A sinalização vertical e horizontal é fundamental para a operação do sistema de estacionamento
rotativo nas vias públicas, visando a correta orientação e informação aos usuários, de modo a
proporcionar uma perfeita utilização e, assim, alcançar o objetivo proposto, que é a democratização
do uso do espaço público urbano.
Caberá a concessionária a implantação da sinalização horizontal e vertical das áreas de acordo com
as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro.
O projeto executivo da sinalização deverá ser entregue pela Concessionária à Concedente para
aprovação em até 20 (vinte) dias após assinatura e publicação do contrato, sendo que a Prefeitura
terá o prazo de até 05 (cinco) dias para sua análise e aprovação.
A Concessionária será responsável pela implantação e manutenção da sinalização horizontal e vertical
do sistema, com a aplicação de pintura e instalação de placas de sinalização.
12.1.
Sinalização Vertical
12.1.1. Placas de Regulamentação:
As placas deverão ser confeccionadas em chapa de alumínio e/ou material anticorrosivo,
com espessura mínima de 1,5 mm, nas dimensões de projeto (mínima 0,50 m (largura) x
1,00 m (altura), com furação adequada à fixação, com os lados lixados, cantos
arredondados, submetidas a decapagem e aplicação em ambas as faces de “WashPrimer”, à base de cromato de zinco. Com face posterior pintada na cor preto fosco e a
face principal com fundo pintado e/ou com aplicação de película.
12.1.2. Sustentação das Placas:
a) Poste simples confeccionado com as seguintes características:
i) Tubular com diâmetro externo mínimo de 2” (duas polegadas);
ii) Espessura mínima de 2,77 mm;
iii) Altura mínima de 360 mm;
iv) Aço galvanizado, com tratamento anticorrosivo; opção poste em madeira imunizada
extraída de floresta renovável e que tenha certificado de origem.
12.2.
Sinalização Horizontal
12.3 A sinalização horizontal, relativa as vagas de estacionamento rotativo, deverá ser executada
com material específico sendo que a qualidade mínima aceitável será com aplicação de tinta à
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base de resina acrílica, com secagem rápida, formando película de espessura mínima de 0,5 mm,
com alta resistência ao atrito, aderência e durabilidade mínima de 12 (doze) meses.
13. DAS INFRAÇÕES PREVISTAS NO CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
13.1 Os infratores da área rotativa ficarão sujeitos ainda às penalidades previstas no CTB –
Código de Trânsito Brasileiro – Lei federal nº 9.503/97 e suas alterações, inclusive, quando for
o caso, à imobilização e remoção do veículo para o pátio competente.
Será considerado como estacionamento em desacordo com a regulamentação, sujeitando-se o
usuário às penalidades previstas na legislação de trânsito em vigor, o veículo que:
a) Estacionar o veículo nas áreas regulamentadas, sem o respectivo pagamento;
b) Utilizar incorretamente uma vaga do sistema, contrariando as suas normas;
c) Ultrapassar o tempo máximo de estacionamento na mesma vaga, estabelecida através de
placas de regulamentação;
d) Estacionar o veículo em vaga destinada a outra categoria.
14. TIPOS DE VAGAS
14.1.
Áreas de estacionamento rotativo: são partes das vias sinalizadas para o
estacionamento regulamentado, pago, por um período determinado na placa de sinalização;
14.2.
Áreas de estacionamento de curta duração: São partes das vias em frente a hospitais,
prontos-socorros, farmácias, correios e demais áreas a serem estabelecidas pelo órgão
executivo de trânsito do município, sinalizadas para estacionamento gratuito, com uso
obrigatório do “pisca alerta” ativado, em período máximo de 15 minutos, conforme previsto
na legislação.
14.3.
Áreas de estacionamento para veículo conduzido ou conduzindo pessoa deficiente
física: são partes das vias sinalizadas para o estacionamento gratuito, de veículo conduzido
ou conduzindo pessoa deficiente física, devendo o veículo estar devidamente identificado e
com autorização conforme estabelece a resolução 304 de 18 de dezembro de 2.008 do
CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito.
a) As vagas deverão ser posicionadas de forma a garantir o conforto e segurança das pessoas
com deficiência, respeitado o limite mínimo de 2% (dois por cento) do total de vagas
regulamentadas para estacionamento rotativo;
b) Áreas de estacionamento para veículo de idoso: são partes das vias sinalizadas para o
estacionamento não gratuito, de veículo conduzido por idoso ou que transporte idoso,
devidamente identificado e com autorização conforme estabelece a resolução 303 de 18
de dezembro de 2.008, do CONTRAN.
c) As vagas deverão ser posicionadas de forma a garantir o conforto e segurança do usuário
idoso, respeitado o limite mínimo de 5% (cinco por cento) do total de vagas
regulamentadas para estacionamento rotativo;
d) Ficarão sujeitos as aplicações das penalidades previstas no artigo 181, inciso XVII do
Código de Trânsito Brasileiro, os veículos que mesmo identificados com a credencial
definida pela resolução 303/08 do CONTRAN, não estejam sendo conduzidos por idosos;
e) Áreas de estacionamento para veículo de categoria aluguel: são partes das vias sinalizadas
para o estacionamento exclusivo de veículos de categoria aluguel que prestam serviços
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públicos mediante concessão, permissão ou autorização do poder público municipal.
f) Áreas de estacionamento para a operação de carga e descarga: são partes das vias
sinalizadas para este fim, conforme definido no Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro.
g) Áreas de estacionamento de ambulância: são partes das vias sinalizadas, nas
proximidades de hospitais, centros de atendimentos de emergência e locais estratégicos
para o estacionamento gratuito e exclusivo de ambulâncias devidamente identificadas.
h) Áreas de estacionamento de viaturas policiais: são partes das vias sinalizadas, limitadas à
testada das instituições de segurança pública, para o estacionamento exclusivo e gratuito
de viaturas policiais devidamente caracterizadas.
15. QUANTO AS AVARIAS CAUSADAS NOS VEÍCULOS ENQUANTO ESTIVEREM UTILIZANDO O
ESTACIONAMENTO ROTATIVO
15.1 A Concessionária só se responsabilizará por toda e qualquer avaria quando causadas
comprovadamente pelos seus monitores, supervisores ou equipamentos.
16. DA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PODER CONCEDENTE
16.1 Caberá ao Poder Concedente exercer exclusivamente a supervisão da utilização do sistema
de modo a garantir a rotatividade máxima através dos procedimentos adotados com vistas
a socializar a maior oferta de vagas.
16.2 Caberá ao Poder Concedente fiscalizar através de seus instrumentos legais fazendo
cumprir o que preceitua o CTB, autuando e aplicando a medida administrativa aos eventuais
infratores que desrespeitarem o Sistema Rotativo de Estacionamento Público.
16.3 A Concedente deverá ter a possibilidade de conferir e auditar o sistema implantado,
acessando os registros das transações operacionais e a exploração dos serviços objeto desta
concessão.
17. DA EXPANSÃO OU SUPRESSÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
17.1 Cabe ao Poder Concedente, a qualquer tempo, realocar ou ampliar o número de vagas
ofertadas, em razão da inexistência da procura por estacionamento, somente quando houver
estudos que comprovem tal necessidade em face de novos polos atrativos de serviços e que
não traga desequilíbrio econômico ao contrato.
18. CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
18.1 A Concessionária deverá manter um canal de atendimento ao público, que deverá
funcionar durante o horário vigente de operação do Estacionamento Rotativo.
18.2 Neste canal deverão, no mínimo, serem prestados os seguintes serviços:
a) Informações gerais sobre localização, orientação e uso do Estacionamento Rotativo;
b) Recebimento e atendimento de sugestões, reclamações e consultas feitas pelos usuários
e público em geral;
c) Demais atividades decorrentes da prestação do serviço.
19. CONTROLE E FORNECIMENTO DE DADOS AO PODER CONCEDENTE
Rua Edgard de Deus Pitta, nº 914, Aratu, Barreiras/Ba, CEP 47.806-146
Fone: (77) 3614-7100 – Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

19.1. Fornecer quando solicitado, seja mensal, semanal ou diariamente, relatórios gerenciais de
fluxo diário de veículos estacionados por zona com a sua respectiva rotatividade;
19.2. Fornecer, quando solicitado, relatório estatístico de eficiência da prestação do serviço;
19.3. Fornecer, em tempo real, acesso ao sistema com perfil específico para visualização das
informações desejadas.
20. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO
20.1. De forma a alcançar os objetivos definidos pela Prefeitura e já apresentados, o Sistema
Eletrônico de Gestão de Estacionamento Rotativo Público deverá apresentar determinadas
características e funcionalidades, categorizadas como áreas de Operação, Gestão e
Auditoria, conforme descrito a seguir.
20.2. Áreas de Análise do Sistema Eletrônico de Gestão de Estacionamento Rotativo Público:
a) Operação:
Neste item serão relacionados os recursos disponíveis para a operação da solução
apresentada pela proponente. Um eficiente processo de operação trará para os
usuários maior agilidade e facilidade de uso da ZONA AZUL, bem como maior
arrecadação para o Município, visto que o mesmo receberá um percentual do valor
arrecadado mensalmente.
b) Gestão:
A proponente deverá apresentar os recursos mínimos solicitados relativos à gestão
das informações recebidas de campo, de forma que seja possível à Prefeitura
acompanhar a qualidade das ações realizadas, obtendo informações diversas, como
taxa de ocupação de vagas, pesquisa do posicionamento atual dos monitores,
comportamento dos monitores, através dos históricos de pesquisas de
posicionamento, de forma a permitir a constante avaliação dos trabalhos realizados
em campo e possibilidades de melhoria, quantidade de notificações emitidas, %
(percentual) de veículos irregulares, entre outros.
c) Segurança e Auditoria de Transações:
O sistema proposto deverá possuir recursos para assegurar o sigilo e integridade das
transações realizadas e métodos para auditar estas ações, de forma que seja possível
à prefeitura fiscalizar as transações realizadas garantindo a fidedignidade da
arrecadação, e o devido a repasse de valores.
Também contempla o acesso a relatórios e informações sobre efetividade dos
trabalhos realizados, seja da Concessionária ou de agentes públicos, quando cabível.
Este item é de vital importância à Prefeitura de Barreiras, pois garante a segurança,
fidedignidade e sigilo das operações e a efetividade da operação da concessão.
20.3. Detalhamento dos Itens:
Todos os itens presentes no Anexo II Termo de Referência serão avaliados na forma
“atende/não atende”. Quando o item for atendido integralmente receberá do responsável
designado para a avaliação como “Atende” ao requisito, já para as apresentações dos
equipamentos em escala real das proponentes que não atenderem totalmente, e para
aquelas que atenderem parcialmente aos testes, receberam as mesmas a avaliação de
“Não Atende”.
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21. SIMULAÇÃO OPERACIONAL
21.1 A empresa licitante convocada para realizar a Simulação Operacional deverá demonstrar
sua solução tecnológica de forma a verificar se atendem os itens listados nesse edital.
21.2 As simulações serão realizadas através de um roteiro padronizado para todas as empresas
proponentes, adequando-se, porém, à forma de funcionamento de cada solução, sendo que
todos os itens avaliados deverão ser demonstrados de forma detalhada, em seus protótipos
e documentações, de modo a contemplar todo o potencial da aplicação, frente os requisitos
apresentados nesse edital, inclusive relatórios, operações etc.
21.3 A empresa deverá disponibilizar todos os recursos necessários para a simulação de
funcionalidades, bem como roteiros, documentações e protótipos das aplicações.
Itens que não puderem ser demonstrados, independente do motivo, serão considerados como
inexistentes e não atendidos.
21.4 Itens que sejam requisitos básicos, constantes neste edital, caso não sejam atendidos de
forma integral, desclassificarão a empresa.

_________________________________
CRISTIANO RANS
Assessor de Secretário
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO

_________________________________
ÁLVARO SAMPAIO JUNIOR
Secretário
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº._____/2021
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. _____/2021
OBJETO: Concessão onerosa para a prestação serviços técnicos de implantação, operação,
manutenção e gerenciamento de um sistema de mobilidade abrangendo fornecimento de solução
tecnológica para venda e administração de créditos virtuais, eletrônicos e em papel, fornecimento de
softwares e equipamentos de verificação e controle de estacionamento rotativo pago de veículos aos
agentes municipais, nas vias e logradouros públicos do município de barreiras, além de fornecimento,
instalação e manutenção de sinalização vertical e horizontal (CTB E RESOLUÇÕES) de vagas,
conforme especificações constantes neste termo de referência e nos anexos, os quais são parte
integrante e inseparável deste instrumento.
Concorrência Publica /nº:
_____/2021

Data Abertura:

/

/2021

Horário: 08 h: 30 min.

Nome da Empresa/ Razão Social:
Endereço eletrônico:
E-mail:
Endereço:

Nº.

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ Nº:

Fone/fax:

Inscrição Estadual:

Dados da pessoa que assinará o Contrato de Concessão:
Nome:
Cargo:
RG nº:
CPF nº:

Previsão de Faturamento Mensal

R$ xxxxxxxxxxxx

Previsão de Faturamento Anual

R$ xxxxxxxxxxxx

Previsão de Faturamento para o período total da concessão
de 15 (quinze) anos

R$ xxxxxxxxxxxx

Percentual destinado ao Município para os serviços outorgados
%(

)
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Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias.
Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as exigências, normas e prazos estabelecidos
neste edital e seus Anexos.

(local data)

Razão Social da Empresa Nome do
Responsável/Procurador Cargo do
Responsável/Procurador
Nº. Documento identidade
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ANEXO IV . I
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído da
(empresa) doravante denominado (licitante), para fins do disposto no subitem 4.2.2.1, alínea “f”, do edital
nº XX/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/2021 foi elaborada de maneira
independente (empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº
XX/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de nº XX/2021 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº
XX/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação de nº XX/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/2021 não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da licitação de nº XX/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/2021 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura
jantes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
, em
de
de 2021
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa).
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ANEXO IV .II
MODELO DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)
O Empresário/os sócios................................................................................., da empresa
..............................................................................................................................,
com
sede
a
...............................................................................................................................,
na
cidade
de
.....................................................................................................................,
Estado
de
................................................................, vem declarar que:
O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3º. da Lei
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de
exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Local e data:
Assinatura (s) com a indicação do nome completo do (s) empresário/sócios;

Carimbo do CNPJ

Anexo IV .III
(apresentação obrigatória)
(proponente)
À Comissão de Licitação do(a)

(órgão ou entidade licitante)

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento licitatório,
sob a modalidade
, nº
/
(numero e ano), instaurado por esse(a)
(órgão ou
entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto:
Dispõe dos equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.
Descrever quantidade e quais são:
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
, em

de

de 202_.

(assinatura do representante legal da proponente)
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ANEXO IV . IV
MODELO DE DECLARAÇÃO - PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO ITEM 4.1.5,
alínea “c”
A

licitante
CNPJ/MF nº

,

, por seu representante legal abaixo assinado,
declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE
INVALIDE O SICAF, ora apresentado para fins de habilitação na presente licitação (Art. 32,
§ 2º, Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por
qualquer ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal,
Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar e contratar
com a Prefeitura Municipal (Art. 87 Inciso IV da Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se
em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
Cidade, data
Assinatura do representante legal
Nome:
Função:

Carimbo do CNPJ

Centro Empresarial Barreiras, BR 020 – Vila Rica, Barreiras/Ba, CEP 47.807-500
Fone: (77) 3614-7275 – Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº____/2022
Processo Administrativo Nº 2187/2021
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2021.

CONCESSÃO ONEROSA PARA A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS
PAGOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.
Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede Rua Edgard de Deus Pitta nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA,
CEP 47.806.146, inscrita no CNPJ sob o nº 13.654.405/0001-95, neste ato representada por seu
Prefeito Municipal, Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, doravante denominado CONCEDENTE e a
Empresa..........................., com sede, inscrita no CNPJ sob nº..................................., neste ato
representada por, CPF N° ........................ a seguir denominada CONCESSIONÁRIA, firmam o presente
CONTRATO, em regime de empreitada por preço unitário, de conformidade com a CONCORRÊNCIA
PÚBLICA nº 002/2021, homologada em ---/----/20__, sujeitando-se as contratantes à Lei 8.666/93
e suas alterações e às seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO
1.1
Constitui objeto do presente contrato a CONCESSÃO ONEROSA PARA A ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO DOS ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS PAGOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.
1.2
A concessão compreende a prestação de serviços técnicos de implantação, operação,
manutenção e gerenciamento de um sistema de mobilidade, abrangendo fornecimento de solução
tecnológica para venda e administração de créditos virtuais, eletrônicos e em papel, fornecimento de
softwares e equipamentos de verificação e controle de estacionamento rotativo pago de veículos aos
agentes municipais, nas vias e logradouros públicos do município de Barreiras, além de fornecimento,
instalação e manutenção de sinalização vertical e horizontal (CTB e resoluções) de vagas, conforme
especificações constantes neste termo de referência e nos anexos, os quais são parte integrante e
inseparável deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
2.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas,
bem como as condições especificadas no edital, seus anexos, na proposta técnica e de preço que
fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição, observadas ainda
as normas elencadas na cláusula primeira, respondendo, portanto, cada uma, pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
3.1
Os direitos e obrigações das partes estão amplamente previstos no edital de convocação,
termo de referência e legislação.
3.2
Constituem obrigações da Concessionária as disposições do artigo 31 da Lei 8.987/95.
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3.3
A concessionária deverá decidir os recursos interpostos na forma da lei, no prazo máximo de
03 (três) dias corridos, informando o usuário por meio de carta com aviso de recebimento.
3.4
Atender as disposições da lei municipal nº 1.378, de 11 de junho 2019 e seu decreto
regulamentar.
3.5
A CONCESSIONÁRIA está obrigada a acatar as disposições legais e regulamentares e instruções
complementares estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE, bem como, colaborar com as ações
desenvolvidas pelos prepostos responsáveis da fiscalização do serviço e em especial:
a)
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 remunerado em vigor;
b)
Manter os operadores uniformizados e exercer sobre eles fiscalização quanto à aparência e
ao comportamento pessoal cuja responsabilidade é única e exclusiva da CONCESSIONÁRIA;
c)
Cobrar serviços de acordo com os valores estipulados por decreto do PODER CONCEDENTE, e
emitir aviso de irregularidade, respeitadas as condições previstas no edital;
d)
Prestar informações necessárias aos usuários, através de locais e serviços de atendimento ao
público apropriado, capazes de suprir a demanda da operação;
e)
Manter atualizado o sistema de controle operacional dos estacionamentos, exibindo-o
sempre que solicitado pela fiscalização;
f)
Solicitar autorização do PODER CONCEDENTE, para implantação, nos estacionamentos, de
atividades não especificadas no edital e seus anexos;
g)
Coordenar a execução dos serviços, de comum acordo com o PODER CONCEDENTE, mantendo
a continuidade dos serviços e evitando qualquer tipo de interrupção ou paralisações;
h)
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;
i)
Elaborar e entregar mensalmente, mediante solicitação do PODER CONCENDENTE, relatório
consolidado dos serviços executados, valores arrecadados, etc;
j)
Prestar serviço adequado obedecendo às normas técnicas aplicáveis e legislação, inclusive a
legislação de trânsito pertinente, colaborando com as autoridades na adoção de medidas que visem a
eficácia do estacionamento rotativo;
k)
Permitir aos encarregados da fiscalização do PODER CONCEDENTE livre acesso em qualquer
época, aos equipamentos e as instalações integrantes do serviço, sempre acompanhado de
representante da CONCESSIONÁRIA.
l)
A Concessionária, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato,
deverá implantar escritório localizado no Município, com telefone, endereço físico e e-mail, que
servirá de central de atendimento e demais formalizações para o pleno funcionamento do Sistema de
Estacionamento Rotativo de Barreiras.
CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
4.1
Os direitos e obrigações das partes estão amplamente previstos no edital de convocação, em
especial no termo de Referência, que são partes indissociáveis desse contrato.
4.2
Constituem obrigações da Concedente as disposições do artigo 29 da Lei 8.987/95.
4.3
Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas contratuais
da concessão.
4.4
Determinar, quando aplicável, as modificações consideradas necessárias à circulação de
veículos e pedestres.
Centro Empresarial Barreiras, BR 020 – Vila Rica, Barreiras/Ba, CEP 47.807-500
Fone: (77) 3614-7275 – Site: www.barreiras.ba.gov.br CNPJ nº 13.654.405/0001-95

4.5
Exigir, a qualquer tempo, substituição de componentes da equipe técnica, em caso de ficar
demonstrado que não cumprem satisfatoriamente a função atribuída.
4.6
Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas, na forma prescrita em lei e nas normas
pertinentes a este contrato.
4.7
Aplicar as penalidades dos serviços nos casos e condições previstas em lei.
4.8
Extinguir a concessão nos casos previstos em lei e na forma prevista no contrato.
4.9
Zelar pela boa qualidade dos serviços prestados, recebendo, apurando e solucionando queixas
e reclamações endereçadas à CONCESSIONÁRIA por usuários e não atendidas, cientificando em até 30
dias as providências a serem tomadas;
4.10 Estimular o aumento da qualidade, produtividade, rotatividade, preservação do meio
ambiente e conservação de equipamentos.
4.11 Proporcionar as condições adequadas e necessárias para execução dos serviços contratados,
de acordo com os termos do contrato.
4.12 Contribuir significativamente para que todas as ações decorrentes da execução do contrato
sejam bem geridas, monitoradas e controladas;
4.13 Efetuar a fiscalização do serviço concedido, sem prejuízo da responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA QUINTA - DOS VALORES DAS TARIFAS, DO REPASSE E DO REAJUSTE
5.1
A tarifa será cobrada conforme valor determinado no Decreto Municipal nº 267/2021,
cabendo sempre à CONCEDENTE a fixação dos valores das tarifas de estacionamento a serem cobrados
no Município de Barreiras;
5.2
Qualquer pedido de revisão do repasse e/ou de tarifas solicitado pela CONCESSIONÁRIA
deverá vir acompanhado de planilha de custos, que comprove a necessidade, destacando todos os
insumos e/ou itens de custo que a compõe, com os respectivos valores atualizados. O valor da outorga
da concessão será reajustado no mesmo período e proporção da revisão da tarifa.
5.3
Exceto o valor da tarifa arrecadada pela Concessionária, não haverá nenhum tipo de
compensação para a mesma, pelos serviços prestados por força da concessão objeto desta Licitação.
5.4
Os valores referentes à venda de tíquetes de estacionamento rotativo deverão ser creditados
em conta específica da concessionária, que ao final do período mensal fará o repasse do valor
percentual sob os tíquetes efetivamente utilizados, de acordo ao apresentado relatório gerencial
apresentado à concedente.
5.6
A concessionária deverá efetuar o repasse do pagamento, mensalmente, até o 5° (quinto) dia
útil do mês seguinte ao da utilização, a ser demonstrado em até 5 (cinco) dias de sua realização, por
comprovante de depósito, na Conta XXXXXXXX, Agência XXXXXX, Banco XXXXXXXX, de titularidade da
Concedente.
CLÁUSULA SEXTA – DO PERCENTUAL DE OUTORGA E DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO
6.1 O percentual de outorga será de XXX % (________ por cento) sobre o valor dos tíquetes utilizados
para a concedente mensalmente.
6.2. O valor estimado da outorga é de R$ ________ (xxxxxxxxxxx) para o prazo de 15 (quinze) anos de
concessão.
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CLÁUSULA SÉTIMA– DOS PRAZOS
7.1 O contrato terá vigência de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogado, por uma só vez e, no
máximo, por igual período, conforme estabelecido na legislação pertinente, e a critério da
CONCEDENTE.
CLÁUSULA OITAVA – DA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1 O PODER CONCEDENTE nomeará seu representante, o qual será responsável pela gestão e
fiscalização da execução deste Contrato, sobre todas as questões relativas à qualidade, cronograma
de execução, bem como sobre todas as questões relativas à interpretação dos projetos e
especificações técnicas, além daquelas relativas ao cumprimento satisfatório deste Contrato no seu
aspecto técnico e administrativo.
CLÁUSULA NONA – DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO
9.1
A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a implantação completa do sistema, em até 90 (noventa)
dias, após a emissão da Ordem de Serviço que poderá ser emitida a qualquer momento após a
publicação da assinatura do Contrato.
Implantados os serviços e mantidas as condições da contratação, poderá ser permitida sua ampliação
pelo PODER CONCEDENTE, conforme a necessidade do Município.
9.2
Antecedendo a entrada em operação, deverá ser realizada pela CONCESSIONÁRIA, campanha
de divulgação e esclarecimento aos usuários, informando sobre o novo sistema, datas de início de
funcionamento tudo de acordo com o Plano de Mídia, com exclusivo custeio da CONCESSIONÁRIA.
9.3
O prazo de implantação poderá ser prorrogado na forma da Lei, mediante justificativa da
CONCESSIONÁRIA submetida, como antecedência mínima de 20 (vinte) dias do prazo previsto, ao
PODER CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA– DA RESPONSABILIADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA
10.1 Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos
os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização
exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
10.2 Sem prejuízo da responsabilidade civil ora estipulada, a concessionária poderá contratar com
terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço
concedido.
10.3 Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo
anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os
terceiros e ao PODER CONCEDENTE.
10.4 A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas
regulamentares da modalidade do serviço concedido.
10.5 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução dos serviços objeto do presente contrato, bem como fornecimento de
equipamentos e materiais, mão-de-obra e demais despesas indiretas. A inadimplência da
CONCESSIONÁRIA, com relação aos encargos não transfere ao PODER CONCEDENTE a
responsabilidade por seu pagamento e nem poderá onerar o contrato.
10.6 O Poder Concedente em hipótese alguma se responsabilizará por danos e avarias causados
aos veículos e ou motocicletas durante o uso no Estacionamento Rotativo;
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10.7 Atender prontamente as instruções e observar rigorosamente todas as disposições emanadas
do PODER CONCEDENTE, a quem compete a supervisão e fiscalização de todo desenvolvimento do
serviço, sem prejuízo da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
10.8 Executar e conservar a sinalização vertical e horizontal na área delimitada para o
estacionamento rotativo, serviços estes que correspondem a sinalização específica do
estacionamento rotativo, não devendo ser confundido com a sinalização habitual de trânsito.
10.9 Efetuar, sempre que necessário, a reposição e troca dos consumíveis das máquinas emissoras
de tíquetes.
10.10 Prestar serviço adequado a todos os usuários, mediante a cobrança de tarifas, 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 DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1 As penalidades decorrentes da inexecução do Contrato serão aplicadas sem prejuízo das
demais sanções, administrativas ou penais, previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
11.2 Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto a ser
contratado, o poder concedente, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar concessionária,
segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do
artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
I - Advertência, por escrito;
II - Multa;
III
- Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com
a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.3. A multa pela recusa da adjudicatária em assinar o Contrato de Concessão, dentro do prazo
estabelecido neste Edital será de 10% (dez por cento) do faturamento bruto total estimado, sem
prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de Barreiras, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
11.4. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor do faturamento bruto mensal estimado,
por dia que exceder o prazo para início dos serviços outorgados pelo presente contrato, sem que haja
motivo devidamente justificado e aceito pelo Poder Concedente;
11.5. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da remuneração mensal devida ao Município, por
dia de interrupção, caso a concessionária suspenda a operação de qualquer área sob seu controle,
sem as devidas justificativas apresentadas ao Poder Concedente e por este aceitas.
11.6. Multa de 10% (dez por cento) do valor do faturamento bruto total estimado, pela rescisão
imotivada ou rescisão provocada por ato de uma das partes, caberá a parte prejudicada o direito a
multa indenizatória.
11.7. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando
cabíveis.
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11.8. Não sendo apresentada a defesa prévia pela Concessionária ou havendo o indeferimento da
mesma quando interposta, a Administração providenciará a notificação da Concessionária quanto à
aplicação da penalidade, abrindo-se prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos do
artigo 109, I, “f” da Lei nº 8.666/93.
11.9. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas será de 3 (três) dias úteis
a contar da intimação da Concessionária. A critério da Prefeitura Municipal de Barreiras, o valor poderá
ser inscrito em dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.
11.10. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
Contrato de Concessão, deixar de entregar documentação exigida para a sessão pública ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Barreiras, pelo prazo de até 2 (dois)
anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, no Contrato e nas demais cominações legais.
11.11. A inexecução parcial ou total do Contrato poderá ensejar sua rescisão, nos casos previstos no
art. 78, no modo previsto pelo art. 79, com as consequências previstas no art. 80, todos da Lei 8.666/93
e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO
12.1. Garantia de Execução:
12.1.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Fiel Execução" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da
CONTRATADA.
12.1.2. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos
eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.
12.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será
exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor
valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
12.1.4. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
12.1.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
12.1.6. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada,
esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que
tiver sido notificada.
12.1.7. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 77 e 78 da Lei
Federal nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94 e 9.648/98 e as
hipóteses previstas no artigo 35 da lei 8987/95.
13.2 Sob pena de rescisão automática, a CONCESSIONÁRIA não poderá transferir, subcontratar no
todo ou em parte, as obrigações assumidas, sem consentimento expresso do PODER CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA QUALIDADE DO SERVIÇO
14.1 A CONCESSIONÁRIA deve fixar os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da
qualidade do serviço no prazo máximo de 60, dias contados da assinatura do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, as condições exigidas, nos aspectos jurídicos e de qualificação
técnica, econômica e financeira, bem como de regularidade perante o Fisco, quando das respectivas
habilitações, sob pena das sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO DO EDITAL
16.1 O presente contrato fica vinculado aos termos do Edital da Concorrência Pública nº ____/2021
realizada pelo Município de Barreiras, ao respectivo Termo de Referência e a proposta da
concessionária.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Elegem as partes o Foro da Comarca de Barreiras, para dirimir quaisquer dúvidas ou casos omissos,
oriundos deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença de testemunhas que também assinam.
Barreiras/BA, ____ de _______ de 202_.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CONCESSIONÁRIA
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