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A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA-PB - atrav6s da SUPERINTENDENCIA EXECUTlvA
DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB. doravante denominada CONCEDENTE, vem par interm6dio da
Comissgo Especialde Licitagao(CEL), nomeada pda portaria n '. 1211 de 10 de dezembro de 2018. torna
pablico quel de acordo com Lei Fedenl n '. 8.666. de 21 de junho de 1993, e respectivas altera96es, Lei
Fedem1.1.987/95. Lei Complementar Ra. 123/2006, Lei n' l0.741/2003, Lei 13.146/2015. Lei Municipal n '
9.870/20Q2, Decreto Municipal n ' 3.190/97, Portaria no 72/2018 - SEMOB, C6digo de Defesa do
Consumidor, C6digo TribuUrio do Municrpio de Jogs Pessoa. C6digo de TMnsito Bmsileiro e outras
legislaQ6es inerentes a materia. assim coma pdas condi96es constantes neste Edital, realizar8 licitagao
na modalidade Concorr6ncia Publica n '. 001/2019, do tips T6cnica e Prego - considerando a melhor
proposta em mzio da combinagao dos crit6rios de melhor t6cnica com o de major oferta pda outorga de
concess8o da implanta⑩o. operaQao, manutenQao e gerenciamento do sistema de estacionamento
rotativo page instalado nas vids. logradouros e areas pdblicas do Municlpic de Jogs Pessoa, controlado
atrav6s de sistema automatizado e informatizado, com utilizagao de equipamentos eletr6nicos portateis
m6veis. emissores de tlquetes de estacionamento. com transmissio e recepQao de dados. impressao
imediata. que permitam pleno controle da rotalividade. acompanhamento da arrecadaQao. aferigao
imediata das receitas e auditoria permanente por parte da CONCEDENTE, devendo os mesmos ser
fornecidos pda CONCESSIONARIA. com software adequado e autorizado pele CONCEDENTE -
conforme especificado no Anexo 111 e IV deste Edital- em conformidade com os termos dispostos no
presente Instruments. anexos e na legislagao inerente a materia
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1. DO OBJETO

1.1. A presente LicitaQao tem por objeto a outorga de concessgo da implantaQao. operagao. manutengao e
gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago instalado nas vids. logradouros e areas
pOblicas do Municlpio de Joie Pessoa. controlados atrav6s de sistema automatizado e infbrmatizado. com
utilizagao de equipamentos eletr6nicos portateis m6veis, emissores de tiquetes virtuais de
estacionamenlo, com tnnsmissgo e recepgao de dados, que permitam plano controle da rotatividade,
acompanhamento da arrecadaQao, aferiQao imediata das receitas e auditoria permanente. por parte da
CONCEDENTE, devendo os mesmos serem fornecidos pda CONCESSloNARIA, com software
adequado e autorizado pda CONCEDENTE - conforme especiBcado no Anexo llle IV desle Edital

2. DA PUBLICIDADE

2.1. A publicidade do procedimento licitat6rio sera realizada atnv6s de extrato do Editala ser veiculado no
Di6rio Oficial da UFiao (DOU). Diirio Oficial do Estado da Pamlba (DOE-PB). em um jornal de grande
circulagao(A UNIAO) e no Portal da Transparencia da Prefeitura Municipal de Joan'Pessoa. no link
http://tmnsparencia.joaopessoa.pb.gov.for/#/licitacoes.
2.1.1. Seng respeitado o puzo mfnimo de 45 dias entre a veiculaQao do extrato do editale a reuniio de
abertura do certame contbrme disposto no Art.21, $2'. Inciso 1, Letra "b" da Lei 8.666/93

3. DO LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO

3.1. O locale data para o recebimento e abertura dos envelopes contends a Documentagao de
HabilitaQao. de Proposta T6cnica e a de Proposta de Pngos definidos neste Editaldevergo ser entregues
no local, data e hoi6rio abaixo especificados

DATA: 25 de junho de 2019
HOFtARIO: 0$:00(nave) hams(horario local)
LOCAL: SEMOB.localizada na BR 230. Km 25. Cristo Redentor. Jo6o Pessoa - PB
INFORMAQ6ES: Fine: (83) 3218-9316. das 08:00h is 12:00h e das 13:00h &s 17:00h

4. DOS PROCEDIMENTOS

4.1. Se no dia supracitado ngo hoover expediente, o recebimento e o infcio da abertum dos envelopes
referentes a este Licita⑩o servo realizados no prjmeiro dia Otilsubsequente em que hajj funcionamento f.
na Superintendencia Executiva de Mobilidade Urbane do Municrpio de Jogs Pessoa. e
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4.2. No 1ocalindicado ser80 realizados os procedimentos pertinentes a este Licitagao, com respeito a

4:2.1. Credenciamento dos representantes legais das empresas licitantes interessadas em participar delta
LicitaQ o

4.2.2 Recebimento dos envelopes "Documentagao de Habilitagao '. "Propose T6cnica" e "Proposta de

4.2.3. Na Abertura dos envelopes. "DocumentaQao de HabilitaCao '
pelts licitantes presented e pelts membros da CEL

serge rubricados todos os documentos

4:2.4. A divulgagao dos licitantes habilitados sera nos mesmos veiculos de comunicagao do avigo de
abertura da licitaQaol

4.2.5. Abertun do puzo recursalseM ap6s a veiculagao do resultado de julgamento dos documentcs de
habilitagao. conforme preve o Art. 109. Inciso 1, Letra "a" da Lei 8.666/93

']
4.2.5.1. Transcorrido o puzo sem interposiQao de recurse, ou tenha havido desist4ncia expressa. ou apes
o julgamento dos recursos interpostos sera procedida a abertura dos envelopes da Proposta T6cnica

4.2.6: Na abertum dos envelopes. "Proposta Tecnica", serif rubricados pelos licitantes presented e pelts
membros da CEL

4.2.7. A DivulgaQao dos licitantes classitlcados, desclassificados e as respectivas notas t6cnicas sera nos
mesmos velculos de comunicaQao do avigo de abertura da licitaQao

4.2.8. Abertura do puzo recunalserg ap6s a veiculaQao do resultado de julgamento dos documentos da
Proposta Tecnica. confomte preve o Art. 109. Inciso 1, Lets "a" da Lei 8.666/93

4.2.8.1. Transcorrido o puzo sem interposigao de ncurso. ou tenha havido desist6ncia expressa, ou apes
o julgamento dos recursos interpostos sera procedida a abertura dos envelopes da Proposta T6cnica

4.2.9. Na abertura dos envelopes. "Proposta de Prego". serif rubricados pelts licitantes presented e pelts
membros da CEL.

4.2.10. A divulgagao do resultado de julgamento da Proposta de Prego junbmente com a Classificagao
Finalseri nos mesmos vefculos de comunicagao do avigo de abedun da licitaQao

4.2.11. Abertura do puzo recursal, sera apes a veiculaggo do resultado de Julgamento da Proposta de
Pregos e ClassificaQao Finalconf6rme preve o Art. 109. Inciso 1, Lets "a ' da Lei 8.666/93

4.2.11.1. Transcorrido o puzo sem interposigao de recurse
apes o julgamento dos recursos interpostos seri procedida a:

ou tenha havido desist6ncia expressa: ou

4.2.12. A divulgaQao do resultado finalda licitagao sera nos mesmos velculos de comunicaQao do avigo de
abertura da licitaQao

4.2.13. A devoluQao dos envelopes fechados aos licitantes que foram inabilitados ou desclassificados, que
esHo retidos pda Comissao. sera efetuada ap6s a assinatun do contrato pele !icitante vencedor
Decorridos lO(dez) dias dente puzo. sem que c intenssado venha retimr o envelope, o mesmo gerd
destruldo pele CEL/SEMOB

4.2.14. As decis6es da CEL serif comunicadas diretamente aos interessados durante a sess6o. lavradas
em ata ou atrav6s de e-mailcom comprovagao de seu recebimento, ou, ainda por publicagao na imprensa
oficiale/ou Portalda Transparencia da Prefeitura Municipalde Jogs Pessoa

5. DOS PRAZOS
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5.1. O puzo inicialde vigencia da concessio sera de lO(dez) ands con!
e sucessivos periodos, at6 o limite de 20(vinte) antes

prorrogaveis por iguais

5.2. A prorrogagao do puzo contmtual se tara exclusivamente havendo interesse de ambas as panes
tornando-se imprescindlvet. para este tim. a manifestagao com 180(cents e oitenta) dias de anteced6ncia
ao t6rmino do contrato.

6. DAS CONDl96ES PARA PARTICIPA9Ao

6.1. Somente poderao participar delta LicitaQao as empresas regularmente estabelecidas no Pals

6.2. A empresa interessada em participar delta licitagao apresenbrg exclusivamente os documentos
requeridos neste Edital. os quaid dever&o ser entregues nos respectivos envelopes

6.3. E permitida a participagao de cons6rcio

''3 6.3.1. Sera permitida a participaQao de pessoas jurfdicas organizadas em cons6rcio. devendo ser
apresentada a comprovagao do compromisso pOblico ou particular de constituigao de cons6rcio, subscrito
pelts consorciados, e atendidas as condiQ6es previstas no Art. 51 do Decreto no 7.581. de ll de outubro
de 2011, e aquelas esbbelecidas neste Edital

6.3.2. Fica vedada a participaQao de pessoa jurldica consorciada em mats de um cons6rcio ou
isoladamente. bem coma de proltssionalem maid de uma empress, ou em maid de um cons6niol

6.3.3. A pessoa jurldica ou cons6rcio deverg assumir inteira responsabilidade pda inexist6ncia de fates
que possum impedir a sua habilitaQao na presence licitaQao e, kinda. pda autenticidade de todos os
documentos que fbrem apresentadosl

6.3.4. As pessoas jurfdicas que participarem organizadas em cons6rcio dever80 apresentar,
demais documentos exigidos neste Editall

a16m dos

6.3.4.1. Compromisso de constituigao do cons6rcio, por escritura pOblica
registndo em Cart6rio de Registry de Titulos e Documentos contends

ou documents particular

a)
b)
c)
d)

e)

Os oUetivos do cons6rcio, restritos a participagao da licitagaol
Discrjminagao da empresa llderl
Indicagao da porcentagem de paRicipagao das consorciadas no cons6rciol
Estabelecimento da responsabilidade solidiria dos integnntes pelts atom praticados pele
cons6rcio;
Outorga de amplos poderes a empresa Ifder do cons6cio para representar as consorciadas. ativa
e passivamente. judicial e extrajudicialmente, em todos os atom relatives a Licitagao. podendo
assumir obriga96es em name do cons6rcio

6.3.4.2. Declaraggo expressa de todos as empresas consorciadas, vigente a partir da data da
apresentaQao das propostas, de aceita⑩o de responsabilidade solidaria. nos termos da Lei. no tocante ao
objeto delta LicitaQao, cobrindo integralmente todas as obriga96es assumidas nas propostas.

6.3.5. A responsabilidade solidiria dever6 constar no contrato celebrado pele cons6nio vencedor e a
CONCEDENTE, em observ&ncia ao art. 64, Slo, inc. le lido Decreto Municipalno 8.133/20141

6.3.6. O puzo de duraQao do cons6rcio deve. no minima. coincidir com o puzo de conclusgo do objeto
licitat6rio, at6 sua aceitagao definitival

6.3.7. Os consorciados podeMo modificar sua composigao ou constituiQao. desde que a modificagao sein
previamente autorizada pelo contratantel

6.3.8. Os consorciados devergo apresentar compromisso de que ngo se constituem nem se constituir6o, .az
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oS ' 4.,⑤!
para fins de cons6rcio, em pessoa jurfdica e de que o cons6rcio n8o adotar8 denominaCao ' pr6pria
diferente de deus integrantesl

6.3.9. Os consorciados deverio comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente
delta licitagao, o Instruments de Constituigao e o registry do Cons6rcio. aprovado por quem tenham
competencia em coda uma das empresas

6.3.10. Em casa de participagao em cons6rcio de empress estrangeira com cede no Brasil, a empress
oder deveri obrigatoriamente ser empresa nacional. confbrme determina o inc. 11, c/c $$ 2', do art. 64 do
Decreto Municipaln' 8.133/2014

6.4. Ngo sera admitida nests licitagao a participagao de empresas

6:4.1. Que estejam proibidas de contratar com a Administragao Publica. em nzgo de sangao restritiva de
dinito decorrente de infmgao administrativa ambiental, nos termos do Art. 72, $ 8o, inciso V, da Lei n
9.605, de 1998;

6.4.2. Que estejam suspensas de licitar e/ou impedidas de contmtar com a Administm@c
Municipal. com a Administragao POblica Estaduale com a AdministraQao Publica Federall

POblica

6.4.2.1. No casa da penalidade de impediments de licitar e contratar aplicada com base no art. 7' da Lei
l0.520/2002 rica proibido a participaQao do licitante que tenha sofrido a referida sanQao apenas por alguns
dos 6rgaos ou entes da Administragao Direta ou indireta do Municipio de Joie Pessoa. com base no
Parecer Normative Ro 292/2017 da PROGEM, publicado no seman6rio n ' 1601. de 01 a 07 de outubro de

17

6.4.2.2. Que estejam incluldas na Consults Consolidada de Pessoa Juridica do site do TCU(Certidaes
APF) que inclui- Cadastro de Inid6neos - Licitantes Inid6neos do TCU: CNIA - Cadastro Nacional de
CondenaQ6es Clveis por Ato de Improbidade Administrative e Inelegibilidade do CNJI Cadastro de
Empresas Inid6neas e Suspensas(CEIS) do portalda Transparencia e Cadastro Nacionalde Empresas
Punidas do Portalda Transparencia - https://certidoes-apf.apps.tcu.gov. for '

6.4.3. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedaQ6es previstas no artigo 9' da Lei n ' 8.666. de
1993, quaid sejam

1- o actor do plqeto, b6sico au execu$vo, pewoa fisica au jurtdica;
11- empnso, isoladomente ou em cons6nio, nspons6vei pele elabomqao do pmjeto b6sico ou executive au
da qualo aulor do prqelo deja diligeMe, genr#e, acionista au detector de mats de 5% {cinco por cents) da
capRalcom dimik) a Yolo ou contlolador. nspons6velt6cnico ou subcontmtado;
111- sewidorou diligence de 6rg6o ou entidade contntanto ou nspons&velpelo licitaQ6o.
$ 1'. epemlitiaa a paMcipaQao do autordo proper) ou da empress a que se ntbn oinciso !!dente artigo, na
lidtag6o de fibre ou servigo, ou na execugao, coma consuKor ou tecnica, nas mngⓑs de fiscalizagao.
supervis8o ou gennciamento, exdusivamente a sewiQO da Administmgao intenssada
S2'. O disposto neale erDgo n6o impede a licKagio ou contmtaQao de obm au sewigo que inctua a
elabon98o de pmioto executive comb encorgo do coMmtado ou peso pogo pnvtamente fixado peta
.Adlninistmfao.
S 3'. Consider-se padcipogao indinta, pam Hns do disposto neste arOgo, a exist6ncia de qualquer vinculo
de natunza ⑩cnica. comenial, econ6mica. financeim ou tnbalhista entn o autordo pmBeto, pessoa $sica ou
juridica, e o licitante ou nsponsavelpelos setvigos, bmecimentos e oems. incluindo-se os bmecimentos de
bens e sewvfos 8 estes necess6/i6s.
$ 4a. O disposta no par8gnfu arHedar attica-se aos membrus da comissgo de ticitagaa.

6.5. Nio serge admitidas documentagao e propostas emitidas por meir de fac-simile ou e-mall, kinda que
em envelope fechadol

6.6. O credenciamento se tara com a apresentagao e entrega da c6pia autenticada do Ato Constitutive
Social e/ou Documents de Eleigao do Administmdor. devidamente registrado na Junta Comercial ou no
Cart6rio de Pessoas Jurldicas. contbrme o casa, ou ainda por pessoa devidamente credenciada por
mandate, cujo instrumento pOblico ou particular 6 a Procungao, contends, obrigatoriamente, Q nOmero do
respective R. G. - Registro Gerale CPF/MF - Cadastro de Pessoa Flsica do Minist6rio da Fazenda e. em
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especlalos plenos poderes para impetrar. impugnar ou desistir de recursos. e em gerd. para tamar today
e quaisquer deliberag6es atinentes a este CONCORRENCIA. admitida a substituigao do mandat6rio a
qualquer tempo. sempre por Procuragao com id&nticos poderesl

6.6.1. Ngo sera admitida a representagao concomitante de um mesmo repnsentante para mats de uma
empresa licitante.

6.7. Pda dimples participagao no presente processo licitat6rio
condiC6es estabelecidas no edital, inclusive aquelas exigencias d

a empress estarg aceitando today as
correntes de legislagao especifica.

7. DA REPRESENTA9A0 E DO CREDENCIAMENTO

7.1. A licibnte deveM apresenbr-se pam credenciamento, junta a CEL. por um representante que
devidamente munido de documents que o credencie a participar dente pmcedimento licitat6rio, venha a
responder por sua repnsentada. devendo. kinda, no ato de entrega dos envelopes. entregar c6pia da
Carteira de Identidade ou outro documents de identificaQao com toto equivalente.

''1 7.1.1. S6 terra direito ao uso da palavra, rubricar, ter acesso a documentaQao e proposta$, apresentar
reclamaQ6es ou recunos e assinar a ata, representantes legais das proponentes devidamente
credenciados e os membros da CEL e Comissgo de AvaliaQao T6cnica

7.1.1.1. A aus6ncia do credenciamento nio constituirA motive para a inabilitagao ou desclassificagao do
LICITANTE. o qual nio podeM, porem. consignar em ata suas observa96es. rubricar documentos nas
sess6es. nem pnticar os demais atom pertinentes a LICITAQAO

7.1.2. Apresentqr declaraQao. quando for o casa. que 6 benefici4rio da Lei Geraldo Micro e Pequena
Empress. confbrme determina a Lei Complementar no. 123/ 2006 e 147/2014 e altera96es posteriores
conforme ANEXO I

7.1.3. Apresentar CERTIDAO SIMPLIFICADA de enquadramento de Micro e Pequena empress. emitida
nos Oltimos 6(leis) memes da data prevista para abertun dente certame, pda Junta Comercialdo Eslado
da sede da Empresa e/ou Receita Federal, quando tbr o casa. que e beneficidrio da Lei Geralda Micro e
Pequena Empress, conforme determine a Lei Complementar no. 123 de 2006.

7.2. O credenciamento far-se-i por meir de instruments pOblico de procuragao ou instruments particular
com tirma reconhecida, com poderes pam praticar todos os atom pertinentes ao certame em name da
representada e acompanhada de documents comprobat6rio da capacidade do outorgante pam constituir
mandat8rios. Em sends socio, proprietario. dirigente ou assemelhado da empresal deveri apresentar
c6pia do respective Estatuto ou Contrato Social. no qual estejam expresses deus poderes pam exercer
direitos e assumir obrigaQ6es em decorr4ncia de talinvestidura

7.2.1. Entende-se por documents credential

a) Ato constitutive, estatuto ou Contrato Social em vigor. devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e. no casa de sociedades por aQ6es. acompanhado de documentos de eleiQao de
deus administradores. quando a pessoa credenciada f6r s6cia. proprietaria. dirigente ou assemelhada da
empress licitante. no qualestejam expresses deus poderes para exercer direitos e assumir obriga96es em
decordncia de talinvestidura. cujo objeto socialseja compativelcom o objeto licitadol

a.I) Os documentos mencionados no subitem anterior dever60 ester acompanhados da Oltima alteraQao
consolidadal

b) Procungao ou documents equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa
manifestar-se em seu name. em qualquer ftse delta LicitaQao, acompanhada de documents
comprobat6rio da capacidade do outorgante para constituir mandatgrios.

b.I) O documents dever6 dar plenos poderes ao credenciado para praticar, em name dalicitante, todos os ,,
alas pertinentes a etta Licitagaol r
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7.3. Cada credenciado podeM representar apenas um licitante;

7.3 1. O representante legal da Ifcitante que n6o se credenciar perante a CEL ficarg impedido de
represenbr a licibnte durante a reuni8o de abertura dos envelopes "DocumentaQao de Hani tagao
Proposta T6cnica" e "Proposta de Prego" relatives a este Licitagao. '

7.3.2. Casa sejam estabelecidas datas distintas para abertura dos envelopes contends a 'Documenbgaa
de Habilitagao '. "Propose T6cnica" e 'Proposta de Prego '. seri aceita a substituigao do representante ou
um novo credenciamento mediante apresentagao da documentaQae exigida para tal. enumerada acima,
desde que a referida solicitagao deja requerida antes da abertura dos envelopes referentes a ftse atualda

7.4. Os referidos documentos de credenciamento deverio ser apresentados no infcio dos trabalhos, antes
da abertura dos envelopes contends a "Documenbgao de Habilitagao". "Proposta T6cnica ' e 'Praposta de

'3 7.5. Os documentos exigidos nests ftse podeMo ser entregues em c6pias autenticadas por cart6rio
competente ou por membro da Comissgo Especialde Licitagao. os quaid ficaMo retidos no processo.

B. DA APRESENTA9Ao DOS ENVELOPES

8.1. No dia. hor4rio e local Hxados no preambulo dente Edital, o representante legal de dada licitante
dever8 apresentar a CEL. os documentos de credenciamento e as declaraQ6es de microempresa (se a
empresa for assam enquadrada) tratadas nos hens arima. a DocumentaCao de HabilitaQao. Pmposta
T6cnica e Proposta de Prego, em envelopes separados. fechados e rubricados no fecho e. de preferencia,
opacos, contends em suas panes externas e ftontais. em caracteres destacados, a16m da raz6o socialda
licitante, os seguintes dizeres

ENVELOPE l: "DOCUMENTOS DE HABILITACAO
A CEL da Superintendencia Executiva de Mobilidade Urbana de Jogs Pessoa

01/2019
(Razao Socialda Proponents e CNPJ)

bncia Publica n

ENVELOPE 2: "PROPOSTA TECNica
A CEL da Superintendencia Executive de Mobilidade Urbana de Jogs Pessoa Concorr6ncia Publica na

01/2019
(Razao Socialda Proponente e CNPJ)

ENVELOPE 3: "PROPOSTA DE PREGO '
A CEL da Superintendencia Executiva de Mobilidade Urbane de Joie ' Pessoa Concorr6ncia POblica na

01/2019
(Razao Socialda Proponente e CNPJ)

9. DA HABILITA9AO IVELOPE NO 1

9.1. O envelope contends a documentagao de habilitagaa dever6 ser indevassAvel
fecho

lacrado e rubricado no

9.2. Pan que as licitantes sejam consideradas habilitadas, se faz necessgria a apnsentagao dos
seguintes documentos

9.2.1. Relative a Habilitagao Jurfdica

a) Registry comercial. no casa de empresa individual, com rama de atividade compatlvel com Q objeto
licitadol

b) Ato constitutive, estatuto ou Contnto Social em vigor, devidamente registrado em se tratando de /Ig'
EditalConcorr6ncia 000 1/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
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i. CEL

sociedades comerciais e, no casa de socledades por agnes. acompanhado de documentos de
gems administradores, quando a pessoa credenciada for s6cia, proprieUria,
empresa licitante, no qual estqam expressos seus poderes para exercer
em decorr6ncia de talinvestidum, cujo objeto socialseja compativelcom o objeto licitado;

alrlgente ou
reitos e assumir

b.I) Os documentos mencionados na allnea "b" dever8o ester acompanhados da Optima alteragao
consotidadal

c) InscriQao do ato constitutive
exerclcio; e

no faso de sociedades avis, acompanhada de prove de diretoria em

d) Decreto de autorizaQao. em se tratando de empresa ou sociedade estrangein em funcionamento no
Pals, e ato de registry ou autorizaggo para funcionamento. expedido pele 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir.

9.2.1.1. Seri fbculhda aos licitantes a apresentagao da documentagao relacionada no item 9.2.1, allneas
a", "b", "c" e "d", desde que ja tenham side entregues no ato do credenciamento e devidamente

autentlcados.'3
9.2.2. Relative a Regularidade Fiscale Trabalhista

a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacionalde Pessoa Juridica CNPJ

b) Certid&a Conjunh Negativa de D6bitos relatives a Tributes Fedenis, Contribuigao Previdenci6ria e a
Dfvida Ativa da Uniao. ou Certid&o Conjunta Positiva com efeito negative. expedida pda Receita Fedeal
do Brasil(RFB) e Procuradoria-Genlda Fazenda Nacional(PGFN). da sede da licitantel

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadualda sede do licitante

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipalda cede do licitante

e) Prove de regularidade relative ao Funds de Gamntia por Tempo de Servigo(FATS-CAIXA)

f) Prove de InexistBncia de d6bitos inadimplidos pemnte a Justiga do Tnbalho, mediante a apresentagao
de certidgo negative. no$ termos do Titulo Vll-A da Consolidagao das Leis do Trabalho. aprovada pele
Decreto-Lei n ' 5.452. de lo de maid de 1943,(Certidao Negativa de D6bito Trabalhista - CNDT) em
acordo com a Lei n ' 12.440 de 7 de julio de 2011

9.2.3. Relativa & Qualificagao Econ6mico-Financeira

a) Certidio Negativa de Fa16ncia ou Concordata/Recuperaggo Judicial e ExtraBudicial, expedida pelo
distribuidor da cede da pessoa jurtdicatemitidas nos Oltimos 90(noventa) dias antes da data da sess8o de
abertura da licitaQao, descrita no preambulo e no Item 1.1 do Edital

a.I) Cano a empresa ja estiver com Plano de Recuperagao homologado judicialmente, tanto para a$
empresas em RecuperaQao Judicial. coma em Recuperagao Extrajudicial. sera admitida a apresentaQao
da Certid6o Positive.

a.2) Casa a referida certidgo nio abranja o Processo Judicial EletrOnico, e este ja for instalado na
Comarca. cede da pessoa jurldica/flsica. deveM a empresa licitante, kinda. comprovar sua qualificagao
econ6mico-financeira tamb6m atrav6s delta certidao, pris a mesma abrange os prucessos judiciais
eletr6nicos.

b) Balango Patrimoniale DemonstnQ6es Contibeis do Oltimo exercfcio social. ja exiglveis e apresentados
na forma da Lei, que comprovem a boa situagao financeim da empress, vedada a sua substituigao por
balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados por indices oticiais, quando encermdos ha
maid de 3(ties) memes da data da apresentagao da proposta.

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
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b.I) O Balango Patrimoniale as
Junta Comercial da sede ou do
profissionalequivalente, devidamente registrado no Conselho

b. 2). As empres.as constituidas no exerclcio em cuba deveMo apresentar c6pia do balango de abertun ou
c6pia do livro di6rio contends o balanQO de abertura, inclusive com os tempos de abertum e encerramento
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercialda cede ou do domicllio da licibnte.

b.3) .O BalanQO matrimonial tamb6M podera ser disponibilizado, mediante via impressa, por meir da
Escritumgao Conbbil Digital- ECD. desde que comprovada g transmissgo delta a Receita Federal do
Brasil. por meir da apresentagao do Terms de Autenticagao (recibo gerado pele Sistema P6blico de
Escrituragao Digital- SPED)

c) Relat6rio descritivo e demonstrative do Contador ou profissionalequivalente, devidamente ngistrado no
Conselho Regionalde Contabilidade - CRC. indicandoa boa situagao econOmica e financeira da empresa
em poder contmtar com a Administngao, ap6s a anilise dos indicadores linanceiros e econ6micos
extnldos do Oltimo balango do exercicio finahceiro e comparados com os par$metros dos indicadores
previstos e abaixo descritos:'1
INDICE DE LlqUIDEZ FERAL: LG igualou superior a 1,00 tum virgula zero)

LG
PASSiVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: LC igualou superior a I,OO(um virgula zero)

LC ATIVO CIRCULANTE
PASSIVE CIRCUIANTE

iNDICE DE SOIVfNCIA GERAL (SG): igualou superior a 1,00 (um virgula zero)

SG ATIVO TOTAL

PASSIVE CIRCULANTE + PASSIVE NAO CIRCULANTE

d) Garantia pam licitar ou garantia de proposta, nos termos do Inciso llldo art. 31 da Lei Federal na
8.666/93 e suas altera96es. nas mesmas modalidades e crit6rios previstos no caput e $ 1' do art. 56 da
Lei Federaln ' 8.666/93 e saas altera96es, deverg ser efetivada no valor equivalence a 0,5 % (zero virgula
cinco por cents) do valor estimado dos sewigos, sends o valor estimado em R$ 34.116.168,00 (trinta e
quatro milh6es cents e dezesseis mile cents e sessenta e tito reals), considerado o puzo de lO(dez)
antes de vigencia da concessao, desde que atendidas 8s resoluQ6es do Tesourc Nacional

d.I) Casa seja fornecido seguro garantia ou carta de fianga banciria para garantia de participaQao na
licitagao(garantia de proposta). qualquer um deles deveri ser v61ido por pele ments 120 (cents e vinte)
dias a16m da validade da proposta e revalidado na mesma condigao pdas prormgag6es que porventura
hoover, sends de responsabilidade da licitante a observaQao da respective renovaQao

d.I.I) Nos castes em que a validade da garantia pan licitar(garantia de proposta) expirar antes da
assinatura do contrato, a manutengao das condi96es de habilitagao do LICITANTE ficaM condicionada a
regular renovagao da respectiva garantia pam licitar(garantia de proposta), ou a sua substituiQao por uma
das demais modalidades previstas no presente EDITAL, is subs pr6prias expensas

d.2) A garantia em dinheiro podeM ser nalizada atnv6s de transfer6ncia identificada de fundos(DOC ou
TED) ou dep6sito. realizado pda licitante para a Conta Banc6ria no 65003-X, Agenda n ' 1618-7. Banco do
Brasil, de titularidade da SEMOB;

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Pfgina 9



]BSEMOB
PREFEiTURA MUNICIPAL DE JIAO PESSOA
SUPERINTEND£NCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
COMISSAO ESPECIAL ne UCITAgAO
PROCESS0 ADMINISTRATIVO NO 2018/106469

'SEMOB
. CEL

.0

d.3) A comprovaQao da realizaQao da garantia seri nalizada atrav6s da apresentaQao da c6pia da ap6iice
ou original do comprovante de tmnsfer6ncia/ dep6sito bancario, que deverg constar no envelope dos
documentos de habilitaQao da Licitante

e) Os documentos referidos neste item. especialmente os das allneas 'b '. "c", 'd" . sel6o analisados por
pessoa designada para este fim. com habilidades e conhecimentos t6cnicos conHbeis necessirios ao
discernimento de dOvidas que possam surgir no decorrer da an61ise documental

f) A licitante podera apresentar c6pia do Certificado de Registry de Fornecedor - CRF. emitido pele
Prefeitura Municipalde Joie Pessoa - PB. Casa exists album documents vencido ou fbltando dentro'dos
istados no CRF. podera a licitante fazer a juntada de novo documents ao CRF, que sef6 aceito pda
Comissao. desde que, constando dentro do envelope de habilitagao

9.2.4. RELATIVE A QUALIFICA9AO TeCNICA

a) Certidgo de Registry do conselho de clause do profissionalresponsavel, conforme Inciso Ido Art. 30 da
Lei 8.666/93 combinado com o Art. 69 da Lei 5.194/66, da cede da licitante, da empresa e seus
respons8veis t6cnicos. Sends a cede da empresa de outras Unidades da Federagaa. deveM apresentar a
certidgo de registry ou vista do respective conselho da Paras ba. no ato da assinatum do contrato

9.2.4.1. COMPROVA9A0 DE CAPACIDADE T6CNIC0-0PERACIONAL

9.2.4.1.1. ApresentaQao de atestado de Capacidade T6cnica emitido por pessoa juridica de direito pabiico
ou privado, em name da empress licitante conforme preceitua Q $1o do Art. 30 da Lei 8.666/93.
acompanhado da CAT(Certidao de Acervo Tecnico) do responsavelt6cnico, emitida junta ao o respective
conselho de clause, que comprove(m) aptidao da licitante pan desempenho de atividades compatfveis
com o objeto delta licitaQao. considerando coma parcela de major relevincia a administragao e o controle
de vagas de estacionamento rotativo nas vies e/ou logradouros e/ou areas pablicas. No casa de atestados
emitidos por 6rgao privado. estes devergo ester acompanhados de c6pias autenticadas dos respectivos
Contmtos e notas fiscais, nio sends admitidos os atestados emitidos por empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarialda LICITANTE. Em quaisquer das hip6teses. o Atestado deverg comprovar que
a licitante atende as condi$6es abaixo descritas

a) A administraQao e controle de uso de vegas para estacionamento rotativo de veiculos em vids e/ou
logndouros e/ou areas pOblicas. atrav6s de equipamentos eletr6nicos e portateis emissores de tiquetes
vi rtu ais

'3 b) Controle de sistemas de estacionamentos
correspondente a no minima a 1.200 vegas;

rotativos em viag e/ou logradouros e/ou areas pOblicas

c) A administragao e controle de uso de vagas para estacionamento rotativo de velculos em vids e/ou
logradouros e/ou areas pOblicas. atrav6s de sistema eletrOnico de fiscalizaQao

9.2.4.2. COMPROVAQAO DE CAPACIDADE TECNIC0-PROFISSIONAL

9.2.4.2.1. ComprovaQao de que possui em seu quadra. at6 a data da recepQao dos envelopes.
Profissional, detentor de Atestado e/ou Registro de Responsabilidade T6cnica acompanhado de CAT
(Certidao de Acervo T6cnico) emitida pele nspectlvo Conselho de Clause. para execugao de sewiQos
com caractertsticas semelhantes ao objeto dente certame licitat6rio. de acordo com ajustificativa para
qualificaQao t6cnica apresentada peta DIPLAN. constante dos autos.

a) A administngao e controle de uso de vagus para estacionamento rotativo de velculos em viag e/ou
logradouros e/ou areas pOblicas, atrav6s de equipamentos eletr6nicos e portateis emissores de ttquetes
virtuais

b) Controle de sistemas de estacionamento rotativo. em vids e/ou logradouros e/ou areas pOblicas

c) A administragao e controle de uso de vagas para estacionamento rotativo de velculos em viag e/ou :,I

EditalConcorr6ncia 0001/2019 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO '
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logradouros e/ou areas pOblicas. atrav6s de sistema eletr6nico de fiscalizagao

9.2.4.2.2. A comprovaQao de que os pnfissionais indicados pertencem ao quadra permanente da
empresa licitante, dar-se-4 atrav6s do ato constitutive da empnsa ou suas alterag6es. no casa dos
profissionais serem s6cios da mesma. Sends contratados da licitante, a comprovagao sera atrav6s da
Carteira de Trabalho(CTPS) ou Contrato de PrestaQao de Servigos ou ainda declaragao de contratagao
futura do professional responsavelt6cnico. se comprometendo a participar da execugaa do obUeto casa a
empress seja vencedora. acompanhada da anu6ncia dente, ambas com forma reconhecida do profissional.
bem coma do representante legalda empresa, que se compromete a contras-lo.

9.2.4.2.3. O(s) professional(is) indicado(s) pele licitante para fins de comprovagaa da capacitagao t6cnico
profissionalde que tata este allnea devera(ao) participar da execuQao do obUeto da licitaQao, admitinde-se
a substituigao por profissionais de experiencia equivalente ou superiors desde que aprovada pda
CONCEDENTE

9.3. DECLAnAQ6ES/ATesTAOOS/CEnTi06ES

'1 9.3.1. Atestado de Visits T6cnica conforme ANEXO Vail. fir,made pele Diretor de OpenC6es da SEMOB,
podendo ser agendado no hor6rio das 08:00 is 12:00 horas e 13:00 is 17:00, de segunda a sexy kim.
atrav6s do nOmero telef6nico(83) 3218-9343 (institucionai). nio sends necessirio a identificagao do
licitante devendo a visita ser realizada no puzo de at6 01(um) dia Qtilanterior a data de entrega das
propostas - a ser realizada. pnferencialmente. por responsaveltecnico da empresa ou autre que detenha
es conhecimentos necessdrios para a confer6ncia e a constatagao pr6via de todos os detalhes e
cancterfsticas t6cnicas do objeto. tomando corthecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma,
Influir sabre o Gusto. preparaQao da proposta e execuQao do objetot

9.3.2. Casa a licitante nio queira ou n6o possa realizar a visits t6cnica, deverg apresentar, em
substituiQao a Declaragao de Visits T6cnica. a DECLARAgAO DE NAO VISITA TfCNICA assinada pele
Representante legal da licitante e/ou Respons6vel t6cnico e/ou Procurador munido de instruments de
mandado(procuraQao), conforme modelo do ANEXO IX do Editall

9.3.3. Declamgao de inexist6ncia de tata superveniente impeditivo da habilitaQao. na forma do $ 2o. do art.
32. da Lei n '. 8.666/93. alterado pda Lei no. 9.648/98 e Instrugao Normativa no. 5/95, do MARE. conforms
An exo ll

9.3.4. Declaragao da empresa proponente de que os s6cios e os responsaveis n&o s8o funcion6rios
pablicos do Municlpio de Jogs Pessoa, ainda que de forma tempoMria. bem coma ngo possuem em seu
quadra funcional nenhum servidor pOblico do Municfpio de Jogo Pessoa. atendendo o que esbbetece o
art. 9'. Inciso 111, cumulado com os $$ 3' e 4o da Lei 8.666/93 conforme ANEXO Xll;

9.3.5. Declaraqao conjunta da empress indicando o responsavelt6cnico que acompanhara a execugao do
obueto, caso vencedora, devidamente assinada pele representante legal da empress, bem coma pele
profissionalindicado. ratificando que concorda com sua indicaQao, se comprometendo a permanecer a
frente dos servigos at6 a sua conclus60 confbrme ANEXO XI

9.3.6. DeclamQao de cadastro de Fornecedores da BEAD/PMJP. casa sagre-se vencedom da ticitagao
conforme o art. 3o. Paragrafo Unico. do Decreto Municipalno 8.407/2014, confomte ANEXO X do Edital.

9.3.7. DeciaraCao que ngo emprega menor de dezoito ands em tmbalho noturno. perigoso ou insalubre e
nio emprega menor de dezesseis antes, salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze amos, pam
fins de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 de Lei8 666. de 21 de junho de 1993. acrescido
pele Lei Ro 9.854. de 27 de outubro de 1999, confbrme modelo ANEXO VII.

9.3.8. DeclamQao de que e Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. casa se enquadre nessa
situaQao. anexando o comprovante do Terms de OpQao do SIMPLES ou LUCRE PRESUMIDO, expedido
pda Receita Federalou Certid8o expedida pda Junta Comercial.(indicar o localda cede ou domicilio da
licitante. onde far Q registry) emitida no mgximo at6 06 (seis} memes antes da data da licitagaa pam que
elsa posse gozar dos beneflcios previstos no Capltulo V da Lei Complementar Ro 123, de 14/12/2006, .;#J

EditalConcorr6ncia 0001/2019 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Patina ll



lj8SEMOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE Jiao PESSOA
SUPERINTEND£NCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAQA0
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/106469

SEMOB
CEL

confbrme ANEXO Ido Edital

9.3..9. Quaisquer documentos assinados pelo responsavet t6cnico e/ou npresentante legal, tanto para fins
de habilitaQao quanto para classificaQao. deverio estar acompanhados por documents de iden'tificagaa
legaldos mesmos.

9.4. Sob pena de inabilitagao. todos os documentos apresentados para habilitagao devergo estar:

9.4.1. Em name da licitante, com Romero do CNPJ, bem assim com o endere$o respective:

a) Se a licitante for a matriz. todos os documentos devergo ester em name da matrizl

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deveMo estar em name da filial, exceto aqueles
documentos que, peta pr6pria natureza, comprovadamente. forem emitidos somente em name da matrizl

c) Os atestados de capacidade tecnica/responsabilidade t6cnica poderao ser apresentados em name e
com CNPJ da matriz e/ou da($) filial(ais) da iicitante;

9.4.2. Os documentos exigidos nests licitagao poderao ser apresentados em original, por qualquer
processo de c6pia, autenticada por Cart6rio competente, por servidor da Comissgo de LicitaQao ou
mediante publicagao em 6rgao da imprensa oficial

9.4.2.1. Em casa de autenticagao de cart6rio digitale necess8rio apresentar a shave correspondente a
autenticagao

9.4 3. As eventuais autenticag6es por servidor da Comissgo de Licitagao. a partir do original, s6 servo
realizadas at6 ds 17:00 horan do Oltimo dia tltil que anteceder o dia manado para o recebimento e
abertura dos envelopes

9.4.4. Serge aceitas somente c6pias leglveisl

9.4.5. Nio serif aceitos documentos com rasuras

9.4.6. A CEL se reserva ao direito de solicitar o originalde qualquer documents. sempre que tiver dOvida e
vulgar necessgrio

''1
9.5. Os documentos deverdo ser apresentados, preferencialmente. grampeados e/ou encadernados,
numerados sequencialmente e na ordem retro mencionada, descritos na folha abaixo o Romero do item a
que corresponde. Este medida a visa facilitar a confer6ncia da citada documentagao.

9.6. Ngo serge aceitos protocolos de entrega ou solicitagao de documents em substituigao aos
documentos requeridos no presente Edital

9.7. Nos castes em que o fornecedor deja vencedor deste processo, o mesmo deveM, obrigatoriamente.
se cadastrar na Secretaria de AdministraQao - BEAD/ Divis80 de Cadastro. de acordo com Q paragrafo
Onico do art. 2' do Decreto Municipa18.407/2014.

9.8. O licitante que alegar estar desobrigado da apresentaQao de qualquer um dos documentos exigidos
na ftse habilitat6ria dever6 comprovar este condigao, por meir de certificado expedido por 6rgao
competente ou legislaQao em vigor

9.9. Para assinatura do contrato, bem coma durante a sua execugao. os licitantes devergo manger as
mesmas cendig6es exigidas para a habilitaGao. inclusive quanto a regularidade fiscale trabalhista

10. DO ENVELOPE "PROPOSTA T£CNICA ' ENVELOPE NO. 02

10.1. A proposta Tecnica. contida no envelope n '. 02, deveremos ser apresentadas, com as seguintes

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
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10.1.1. Em original, de prefeHncia emitida em 01 (uma) via, redigida com ciareza. em lingua portuguese,
sem emendas. msuras, borr6es, acr6scimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na Oltima
folha pele representante legal da ficitante. e numemdas e rubricadas em today as folhas. impressa em
papeltimbrado da licitante. devendo ester dentro de envelope indevassivele lacrado no fecho. Ressalva.
se que manuais. caUlogos e impresses. anexados a proposta podem ser elabomdos em idioma
estmngeiro e apresentados traduzidos para o Portuguese

l0.1.2. Fazer mengao ao nOmero delta Licitagao e ao respective obUeto, canter a Razgo Social da
licitante, o CNPJ. namero(s) de telefone(s) e e-mail. e o respective enderego com CEP(da empresa);

l0.1.3. O puzo de validade da proposta deveM ser de no minima, 60(sessenta) dias

l0.2. A proposta dever6 ser la da seguinte forma:

l0.2.1. Descrever um resumo do modus cpemndis a ser utilizado para o Sistema de Estacionamento
Rotativo Pagol

-''] l0.2.2. Descrigao detalhada da tecnologia ofertada. ressaltando os seguintes itens indispensaveis
Equipamentos a serem utilizados para operagao(incluindo especifica96es t6cnicas) e de armazenamento
de dados; protocols de transmissio de dados(wireless. 3G, etc)I Especificag6es do software, dos
m6dulos opemcionais(a serem utilizados nos equipamentos de emiss&o de tlquetes) e dos m6dulos de
gerenciamento(para controle de arrecadagao, cadastro, gerenciamento e gestao de relat6rios)I

l0.2.3. Organogmma das estruturas T6cnico-Administrative e Opemcional previstas para a execu$ao do
objeto om licitado, quantitativa e qualitativamente condizentes com a necessidade e os termos previstos
no Editale deus anexosl

l0.2.4. Cronograma de implantaQao considerando as etapas de equipamentos
vertical. a formaQao de equipes. o tminamento etch

sinaliza$ao horizontal e

l0.2.5. Documents(s) que ateste(m) os serviQos descritos no item 9.2.4 dente edital

l0.3. Em nenhuma hip6tese podera ser alterado o conteOdo da proposta apresentada, deja com relaQac a
descriQao t6cnica. puzo ou qualquer condigao que importe a mcdifica$ao dos termos originais.
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sonar evidences errol fermais. altera96es essay que serge
avaliadas pda autoridade competente da CEL

a) n&o seri admitida em hip6tese nenhuma a Inclusgo de novos documentos por parte do licitante

l0.3.1. Serge corrigidos automaticamente pda CEL

a) Falta de data e/ou rubrics da proposta, a qual podera ser suprida pele representante legal presente a
reuni80 de abertura dos envelopes "Proposta Tecnica '. com poderes para esse lima

l0.4. A apresentagao da(s) proposta(s) implicara plena aceitaQao
estabelecidas neste Editale seus Anexos

por parte do licitante. das condig6es

l0.5. A Proposta Tecnica, que sera analisada pda Comissgo de Anilise Tecnica. n8o poder6 canter
refer6ncia a preGO. devendo os servigos. objeto licitado, serem descritos detalhadamente, de acordo com
as especifica96es e demais infomiaQ6es adicionais constantes dente Editale de deus Anexos, bem coma
as garantias e responsabilidades das licitantes sabre des.

11. DO ENVELOPE "PROPOSTA DE PnE90" ENVELOPE NO. 03

11.1. A Proposta de Prego. contida no envelope n '. 03, deveri ser apresenhda. tamb6m. com as
seguintes exigencias

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIV O
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11.1.1. Em original, de prefer6ncia emitida em 01 (uma) via
sem emendas. rasuras. borr6es. acr6scimos ou
folha pele representante legal da licitante, e numeradas e
papeltimbrado da licitante, devendo ester dentro de envelope indevassdvele lacrado no
que as especificag6es constantes dos Anexo lite IV, s8o as
licitantes complementarem com informaQ6es adicionais

11.1.2. Fazer mengao ao nOmero delta LicitaQao e ao respective objeto. canter a Razgo Social da
licitante. o CNPJ. nOmero(s) de telefone(s) e e-mail. e o respective endereQO com CEP(da licitante);

11.1.3: A oferta dever6 ser apresentada da seguinte forma: canter o percentualdo valor de repasse, a
tltulo de remuneragao pda outorga da concessao, em percentualnao inferior a 15%(quinze por cents) do
valor bruno arrecado e do Valor da Tariff que sera aplicadal

11.1.4. Canter o name, nOmero do CPF (MF). do documents de Identidade (RG) e cargo na empresa
pessoa que ficarg encarregada da assinatura do contratol

da

11.1.5. O plaza de validade da oferta de pagamento dever8 ser de no minima. 60(sessenta) dias

11.2. Em nenhuma hip6tese podera ser alterado Q conteOdo da proposta apresentada. sqa com relagao a
oferta de pagamento, puzo ou qualquer condiQao que importe a modificagac dos termos originais.
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sonar evidences errol tbrmais. alterag6es essay que servo
avaliadas pda autoridade competente da SEMOB

a) ngo sera admitida em hip6tese nenhuma a inclus8o de novos documentos por parte do licitante

11.2.1. Serif corrigidos automaticamente pda CEL:

a) Quaisquer errol de some e/ou multiplicagao

b) Falk de data e/ou rubrlca da proposta. a qual poderg ser suprida REID representante legal presente a
reuni8o de abertum dos envelopes "Pmposta de Prego", com poderes para esse fim

11.2.2. As normal que disciplinarao este certame servo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa, sem que haha prejulzo ac andamento do certame

11.3. A apresenbgao da(s) proposta(s) implicaM plena aceitagao
estabelecidas neste Edit81e seus Anexos

por parte do licitante, das condi96es

11.4. As ticitantes arcargo com todos os custom decorrentes da elaboraQao e apresentaggo de suas
propostas. Na oferta do repasse apresentada dever6o ester inclusas as despesas legais incidentes. bem
coma deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidosl

11.5. Serge desclassificadas as propostas elaboradas em di
coma n&o atendam a$ subs exigencias

com este Editale seus Anexos, bem

12. DO PROCEDIMENTO

12.1. No dia, hoMrio e localestabelecidos no preambulo dente edital, seM aberta pele CEL a sessgo
Publica para recebimentos dos documentos de credenciamento, e, em seguida, os membros da Comissio
iniciam o recebimento dos envelopes da DocumentaQao de HabilitaQao. da Pmposta T6cnica e da
Proposta de Prego dos licitantes presentes e/ou aqueles que venham apenas deposit-los, relatives a este
LicitaQao

12.1.1. Apes o inlcio dos trabalhos e recebimento dos envelopes n&o sera observada nenhuma toler&ncia
quanto ao hor6rio fixado.

.2. Ngo sera aceita. em qualquer hip6tese, a participagao de licitante:

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
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a) retardatario, a n8o ser coma ouvinte

12.2. Declarada aberta a sessgo publica pele Presidente, sera efetuado o devido credenciamento dos
Interessados. Somente participara ativamente da reuni8o um representante de dada licitante. podendo. no
entanto. ser assistida por qualquer pessoa que se interessar

12.3: O ngo comparecimento do representante de qualquer dos licitantes n8o Impedir6 a efbtivaQao da
reuniao, sends que. a dimples partlcipagao neste certame implica na total aceitagao de todas as
condic6es estabelecidas neste Instruments Convocat6rio e deus anexos

12:4. Em nenhuma hip6tese seM concedido puzo para a apresentagao de documentagao e/ou
substituiQao dos envelopes ou de qualquer elements exigido e ngo apresentado na reuni8o destinada &
abertura dos envelopes

12.5. A Comiss&o receberi de coda representanle o$ envelopes Documentagao de HabilitaQao. Proposta
T6cnica e Proposta de PreGO. e rubricar8 juntamente com os participantes os fechos dos envelopes 2 -
Proposta T6cnica e 3 - Praposta de Prego.'3
12.6. Posteriormente a Comissao, abriM os envelopes Documentagao de HabilitaQao que serge
rubricados pelts representantes das licitantes e pelts membros da CEL. sends solicitado aos ticitantes
que examinem a documentagao neles contidas. Quaisquer impugnag6es levantadas devergo ser
comunicadas a Comissao, que as consignara na Ata de reuni60 devidamente fundamentadas

12.7. Prosseguindo os trabalhos. a Comissgo analisar6 os documentos e as impugnaQ6es porventum
formuladas polos licitantes, dandy-lines ciencia. em seguida. do resultado da Ftse de Habilitagao,
entretanto, se assim julgar necessario. poder6 divulgar o resultado em uma nova reuniao, registrando-se
na Ata. ou mediante publicagao na imprensa oficial

12.8. Ocorrendo a desist6ncia expressa de todos os licitantes ao direito de recorrer na Fase de
Habilibgao, confbrme previsto no Art. 43, 111, da Lei 8.666/93. seri marcada uma nova sessgo com a
publicaQgo do resultado de Julgamento dos documentos de habilitagao, para proceder a abertura dos
envelopes das Propostas T6cnica. casa contr6rio em ngo havendo a desist6ncia expressa essa mesma
sessio s6 sera marcada apes o fim do puzo recursalestabelecido na legislagao pertinente

12.9. Encermda a Faso de HabilitaQao e obsewados os ditames dente instruments. a Comissgo proceder6
endo a abertura dos envelopes Proposta T6cnica dos proponentes declandos habilitados. rubricaM o seu
conteOdo e facultarg o exame da documentaQao neles contidas a todos os participantes, os quaid poder6o
ehtuar impugna96es. devidamente consignadas na Ata de reuniao. quando for o casa

12.9.1. A Comissio Especial de LicitaQao enviar4 para anilise dos documentos da Proposta T6cnica a
Comissio de Anglise Tecnica, que sera designada pele Superintendente da SEMOB atnv6s de Portaria
publicada no Seman6rio Municipal ou Digrio Oficial do Esbdo da Paraiba. Esta Comissgo tef6 a
compelencia de anafisar e efetuar o cilculo da Note T6cnica e emitir relat6rio com a pontua②o anal

12.9.2. Ap6$ a conclusgo do relat6rio com a classificagao da pontuaQao ref6rente a Note T6cnica o
mesmo dever6 ser encaminhado assinado pelts membros da Comissio de Anilise T6cnica para a
Comissio Especial de LicitaQao para a devida publicagao do resultado de julgamento da Proposta

nice

12.10. Ocorrendo a desist6ncia expressa de todos os licitantes ao direito de recorrer na Fase da Proposta
T6cnica, confbrme previsto no Art. 43, 111, da Lei 8.666/93, sera manada uma nova sess6o com a
publicaQao do resultado de Julgamento dos documentos da Proposta Tecnica, pan proceder iabertura
dos envelopes das Propostas de Prego. casa contrgrio em nio havendo a desist6ncia expressa elsa
mesma sess80 $6 sera marcada ap6s o fim do puzo recursalestabelecido na legislaQao pertinente.

12.11. Dandy prosseguimento ao certame. a Comiss8o Especial de Licitagao prccederg a abertura dos
envelopes contends as Propostas de Prego, exclusivamente das !icitantes classificadas na base anterior,
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rubricar6 o seu conteOdo e fbcultar6 o exame da
os quads poderao efetuar impugnaQ6es. devidamente

ocumentagao niles contidas a todos os
Gonsignadas na Ata de reuniao, quando for o casa.

12:12: Concluida a anglise das propostas de T6cnica e de Prego. a CEL divulgarg a classificaQao dos
licitantes de acordo com a Note FinaINF = (NP x 0.6)/TP + (NT x 0.4)

12.13. Ocorendo a desist6ncia expressa de todos os ficitantes ao direito de recorrer na Fase da Proposta
de Prego, conforme previsto no Art. 43, 111, da Lei 8.666/93, seng publicado o resultado do julgamento da
Proposta de Prego e ClassificaQao Final. casa contrgrio. em ngo havendo a desist&ncia expressa. deveM
observado o t6rmino do puzo recursalestabelecido na legislaggo pertinente

12.14. Da reuniio lavrar-se-i Ata circunstanciada, na qualsergo registndas todas as ocorr6ncias e que:
ao final, seM assinada pda Comiss80 e licitantes presented

12.15. Em decorHncia da Lei Complementar 123/06. a comprovaQao de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno ponte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato,
obsewando-se o procedimento disposto no item especifico dente Instruments que grata da materia, bem
coma os crit6rios no que tangem a preferencia de contmtaQao dispostas n6sse mesmo diploma legal''1
12.15.1. Havendo alguma restrigao na comprovaQao da regularidade fiscale trabalhisb das EPP/ME. seM
assegundo o puzo de 5 (cinco) dias Oteis. cujo terms inicial corresponded ao memento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual perlodo, a crit6rio da
administraQao pOblica. para a ngularizagao da documentaQao, pagamento ou parcelamento do d6bito e
emiss80 de eventuais ceRid6es negatives ou positivas com efeito de certidgo negative. confbrme art. 43
Paragrafo Ida Lei Complemenlar 123/2006 e altem96es posteriores.

12.16. E facultada a CEL ou a Autoridade Superior, em qualquer ftse dente certame, a promogao de
diligencias destinadas a esclarecer ou completar a instrugao do processo. sends vedada a inclusgo
posterior de informagao cu de documentos que deveriam constar originariamente da
proposta/documentagao, assim coma a suspensao da sessio publica com o oyetivo de proceder a
anglises internal, retomando os trabalhos no mesmo dia ou outro acertado em comum acordo com os
licitantes presented.

12.17. Ao Superintendente da Superintend6ncia Executive de Mobilidade Urbana caber6:

12.17.1. Homologar e adjudicar os resultados desta Licitagao, apes decidido(s)
interposto(s) contra ato(s) da CEL e promover a celebraQao do contrato oorrespondente-''1

o(s) recurse(s)

12 18. Concluido o julgamento das propostas apresentadas. a Comissgo emitiri relat6rio conclusive dos
trabalhos desenvolvidos no certame, remetendo-o ao Superintendente da SEMOB, juntamente com os
elementos constitutivos do processo. necessirios a Homologagao e Adjudicagao da respectiva licitagao,
quando for o casa

{2.19. A autoridade superior podeM, no entanto. tends em vista sempre a dehsa dos interesses do
6rgao. discordar e deixar de homologar, totalou parcialmente, o resultado apresentado pda Comissao.
revogar ou considenr null a LicitaQao. desde que apresente a devida fundamenta$ao exigida pele
legislaQao vigente. nsguardados os direitos dos licitantes

'12.20. Conctufdo o processo licitat6rio e assinado o respective contrato, os envelopes eontendo a
Proposta T6cnicp ' e/ou "Proposta de Pregos" das empresas inabilitadas ou desclassificadas. que n8o

forum abertos por nio estarem aptos a face posterior. ficargo & disposigao das licitantes para devolugao,
polo perlodo de lO(dez) dias Oteis, sends destruldos apes esse puzo

13. DO JULGAMENTO E DA OESQUALlrlCAgAo DOS DOCUMENTOS

13.1. Apes examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitagao das licitantes,
mediante conftonto com as condiQ6es dente edital, serge desqualificados e/ou nio aceitos pam pontuar .a

EditalConcorr6ncia 0001/2019 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO
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aqueles que n6o atenderem is exig6ncias estabelecidas no instruments convocat6rio.

desclassiHicaqao idol para reapresentaQao apenas os documentos que motivaram a sua inabilibQao ou

13:2:2. A reapresentaQao dos documentos oonstante no subitem anterior sera atrav6s de
publicada nos mesmos melds da publicaQao initial

10

intenga13.2.3. Os licitantes poderaa abd car do puzo totalestabelecido por lel. de comum acordo, desde que a

'') 14- DO JULGAMENTO E CLASSIFICAgAo DAS PROPOSTAS T£CNICAS E DE PREgOS

14.3. A Comissgo AvaliaQgo T6cnica atribuirA uma Note Tecnica(NT). representada pele somat6rio das
informa96es. conforme exigido nests Edital. obedecendo ao seguinte criteria:

SOLU96ES PROPOSTAS -l$D

on ' la acumulativa

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
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  Anresentou I N5o aniiiii+ii i
Descnver um resume do modus opemndf a ser utilizado pamu ;civiuvui uiiiieBuiiiu uu inuuu& uperariar a ser uiiiizaao
Q Sistema de Estacionamento Rotativo Page

2.5 (pontos)  
Descrigao detalhada da tecnoloiii iiiiiiiai''i8iiiiiiiiai i;
seguintes itens indispensgveis: Equipamentos a serem
utilizados para cperaQao(incluindo esbecifica96es t6cnicas) e
de armazenamento de dadosl protocols de transmiss80 de
dados(wireless. 3G, etc)I EspecificaQ6es do software. dos
m6dulos operacionais(a serem utilizados nos equipamentos
de emissgo de trquetes) e dos m6dulos de gerenciamento

controle de arrecadacgo. cadastro aerenciamento e

2,5 (pontos) 0

Organograma das estruturas Tecnico-Administrativa e
Operacionalprevisbs pam a execuQao do objeto om licitado,
quantitativa e qualitativamente condizentes com a
necessidade e os termos previstos no Editale seus anexos

2.5 (pontos)  
Cronograma de implantagao t6tiiideranda a$ etapas de
equipamentos, sinalizagao horizontale vertical, a formagao de

uipes. o treinamento etc
2.5 (pontos) 0

TOTAL    
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SEMOB
CEL

.P.s 'd.,

CIDADES OPERADAS COI ESTACiONAMENT0 ROTATIVO PAGE COM TIQUETE ELETR6NIC0
co

PANTO DE VENDA ATRAViS DE TERMINAL ELETR6NfCOS E APP(PV)

temihgo diip6e de terminalportatil, nem
terminaltixo e nem APP pan a venda e recarga de
tlquete eletrOnico.

O sisteMI diibai di t6fminalportatilpam a venda e
recarga de tlquete eletrOnico.

disp6e para a la e

recarga de tiquete eletr6nico.

O sistema d

tfquete eletr6nico.

Obs.: A pontua$ao da tabela(PV) 6

'')

FISCALIZA9AO DA OCUPA9AO DaS VAGAS DE ESTACIONAMENTO (FO)

14.4. A pontuagao ngo 6 acumulativa para as tabelas(CO e FO). ou sqa, sera admitida apenas uma
pontuagao por tabela. Ex: Na Tabela CO a licitante podera obter 0. 5. 10, 15 ou 20 pontos no miximo e na
Tabela FO alicitante podera obter 0, 20, 30 ou 50 pontos no m8ximo

14.5. Em casa do Licitante Zerar uma PontuaQao em qualquer das tabelas(SP
Automaticamente Desclassificado do certame.

PV e FO) sera

14.6. A Note T6cnica de dada licitante corresponder6 ao somat6rio dos pontos acumulados por dada
quesito atendido de acordo com as tabelas arima.

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
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Nenhuma ciiiidi 0 pontos
Ate Tr6s cidades 5 pontos
Quatro cidades 10 pontos
Cinco cidades 15 pontos
Arima de cinco cidades 20 pontos

Fiscalizagao n8o automatizada 0 Pontos

Fiscalizagao atrav6s de terminalportatil 20 Pontos

FiscalizaQga atrav6s de veiculo com leitura

automitica de places (OCR)
30 Pontos

Fiscaliza$ao atrav6s de terminalportatile veiculo com

leitura automgtica de places(OCR)
50 Pontos
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NT= SP + CO + PV + FO

NT = Note T6cnica
SP = Solug6es Propostas
CO = Cidades Operadas
PV = Pontos de Venda
FO = Fiscalizagao da OcupaQao

CEL

1....2*'p .

14.7. Depots de calculadas as Notes T6cnicas(NT) de today a$ Licitantes. estas serge classificadas em
ordem decrescente, da maier para a menor note.

14.8. A Comissio Especialde LicitaQ6es atribuiri a Nota de Prego(NP) de acordo com a some da note
rebrente ao repasse e a pontuagao do valor da tad%, com repasse minima de 15%. conf6rme tabelas
exemplificativas abaixo

PONTUAQAo DE REPASSE {£B} - VARIAgAo QBRIGAT6RIA

'3

Obs. A pontuagao atribuida ao repasse sera o valor absolute do repasse

Exemplo

TABELA DE PONTUAgAO SABRE O VALOR DA TARIFAJW) - VARIA9A0 0BRIGAT6RIA
MULTIPLOS DE R$ 0,05

-''1

2,80
2,75

70

2,55

2,45
40

2,35

2,25
20

2
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% DE REPASSE MINIMO % DE REPASSE MAXIMO
15 A CRITERIO DA LICITANTE

LICITANTE REPASSE MATA ATRIBU DA VALOR ABSOLUTE - PR
E PRESA A 15. %    
E PRESA   23. % 23.1  
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SEMOB
CEL

14.e.I. A variaQao do prego das tad%s nas Propostas Comerciais obrigatoriamente sera de m01tiplos de
R$ 0,05 (cinco centavos)

14.8.2. O Valor minima da Proposta para a Tariff sera de R$ 1.00(um real) e o valor miximo sera de R$
3.00 (tree reals)

'3
14.8.3. Havendo EPP's e/ou ME's habilitadas no certame.
Lei Complementar n ' 123/2006, nos seguintes termos:

sera 0bsewado o disposto no Art. 44 e 45 da

14.8.3.1 Na licitagao seri assegurada. coma criteria de desempate
microempresas e empresas de pequeno porte

preferencia de contrataQao para as

14.8.3.2.Entende-se por empate aquelas situaQ6es em que as propostas apresentadas pdas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou at6 10%(dez por cents) superiores a
proposta maid bem classificada

14.8.4. Para cglculo da note da Proposta de Prego deverg ser utilizada a t6rmula abaixo:

NP = PR+VT

Onde

NP - NOTA DE PKEQO
PR - Pontuagio de Repasse
\fT - Pontuagio sabre o valor da Tariff j'
EditalConcorrgncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Pagina 20

2,10 38

2,05 39

2,00 40
1,95 41

1,90 42
1,85 43
1,80 44

1,75 45
1,70 46
1,65 47
1.60 48

1,55 49

1,50 50

1,45 51

1.40 52

1,35 53

1,30 54

1.25 55

1.20 56

1,15 57
1,10 58

1,05 59

1.00 60
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'ikuOB
CEL

14.9. Apes auferir as Notas t6cnicas e as Notes da Proposta de Pregos. servo calculadas a Nota Final
(NF) de dada licitante, que sera apresenbda mediante a seguinte formula:

Onde
x 0,6)/T'P +

NF = Note Final
NP = Note de Prego
TP= Tariff Proposta pele Licitante
NT = Note T6cnica

14.9.1. Em casa de empate na Note Final(NF) dever8o ser seguidos os seguintes crit6rios

a) Menor Valor da Tariff;
b) Maier Percentualde Repassel
c) Utilizar os crit6rios do $2o do art. 3o e $ 2a do art. 45 da Lei 8.666/93

') 14.9.2. A distribuigao diferenciada em relaQao a Note de Prego e Note T6cnica. a qualfaz preponderar a
primeira sabre a segunda. justifica-se pda natureza comum do serviQO, onde o preenchimento dos
requisites mlnimos previstos no Terms de Refer6ncia ja e suficiente para prestagao eficiente do servigo
pablico de estacionamento rotativo

14.10. A Comissgo de LicitaQao, apes auferir as notes finals
licitantes de acordo com a pontuaQao obtida de forma decrescel

informari a classificagao das empresas
e. do maior para o mellor.

14.11. A licitante classiticada em primeira colocagao deveM proceder com a apresentagao e anilise dos
equipamentos e sistemas de acordo com o item 15

14.12 Da reunigo lavrar-se-i ata circunstanciada. na qualserao registradas as ocorr6ncias relevantes, e
a qual, ao final. gerd assinada pda CEL e pelts representantes presented das licitantes

14.13. Verificando-se, no curse da an61ise,
proposta sera desclassificada.

o descumprimento de requisites estabelecidos neste Edital. a

15. DA APRESENTAgA0 E ANALYSE DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

'X 15.1. A licitante classificada em prilneiro lugar, ap6s a veiculagao do resultado de julgamento da
Proposta de Prego e Classificagao Finale apes o puzo recursale julgamento dos respectivos recursos se
houver, DEVERA APRESENTAR a SEMOB e instalar em at6 05'(cinco) dias ateis, contados a partir da
notificagao que seM enviada por emaile publicada nos mesmos veiculos de comunicagao do avigo inicial
os seguintes equipamentos/sistemas: 01 (um) TerminalCompacto Informatizado (PDV), 01 (um) Teminal
M6vel. 01(um) Sistema de Gest80 Opencionalem ambiente Web e 01(um) velculo passeio equipado com
sistema de leitura de places(OCR) para realizagao de teste de campo. para avaliaQao de funcianalidades
da inspegao de places de velculos estacionados, tudo de acordo com as especifica96es t6cnicas
constante neste Editalno Terms de Refer6ncia e Projeto Bgsico e sells Anexos

15.2. O velculo passeio equipado com sistema de leitura de
descrito no Terms de Refer6ncia e no item 15.7 deste Edital

plazas (OCR) semi avaliados conforme

15.3. A licitante classilicada em primeiro lugar deverg apnsentar no memento da avaliagao dos
equipamentos c6pias das documentag6es t6cnicas apresentadas no envelope Proposta T6cnica. para que
possa se verilcar a sua compatibilidade com as exigencias descritas no Terms de Refer6ncia e seus
ANEXOS

15.3.1. Nessa apresentagao das c6pias da documentagao t6cnica
que nio constavam originalmente no envelope Proposta T6cnica

nio servo aceitos documentos novos
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S E M'OB

15.4. A llcitante classificada em primeiro lugar deverg indycar ao ments 01(um)
acompanhar a avaliagao dos equipamentos e sistemas junta aos t6cnicos da SEMOB.

15.5. Os requisites avaliados serge atribuidos. SIM quanto atender as especifica96es do Edital e deus
anexos e NAO quando ngo atender ou atender parcialas especificagaes

15.6. A aferigao dos Equipamentos e Sistemas sera realizada pda contratada, devendo a mesma
apnsentar o ceRificado de aferigao emitido por 6rgao competente. De posse dos certificados. a Comissgo
de An61ise T6cnica emitirg parecer

15.7. O ngo atendimento
desclassificacio da empress

item (15) acarntai6 na

')
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OS KEQUiSiTOS A SEREM AVALIADOS
a REQUISITOS DE OPERA O DO SISTEMA I $1F T lIRa
l

O sistema de carga e recarga de cr6ditos para lso do estacionamento ava lada
permite a realizagao atrav6s da pagina de com6rcio eletr6nico (WEB). via Portal
WAP ou APP usando telefone celular ou pele Panto de Venda fPDV)?    

2
O sistema de cargo e recarga de cr6ditos para uso do estaclonamento avaliado
permite pda internet. o pagamento dos cr6ditos a ser realizado por cartio de
cBdito/debits ou boleto bancArio?    

3 O sistema avaliado permite qiiii aiiiirlo fiiiifi iiiGigao ao ilquete vlrtualde
estacionamento atrav6s do Port81WAP ou APP usando o Telefone Celular?    

4
O sistema avaliado permite que o comprovante da emissgddo tfqiete deja
disponibilizadc atrav6s do site especftico, atrav6s do Portal WAP ou APP
usando o Telefone Celular e PDV?    

5
o sistema avaliado permite que o Ugu4rio se ideiiiiddi aiiaiai;iiii
credenciais de aces$o no seu cadastnmento no site atrav6s do PortalWAP ou
APP usando o Telefone Celular?    

6
O sistema de cargo e ncarga de creditor)itiliiddo iiiiiiioiamento ava indo
permite pele panto de venda(PDV), o pagamento dos cr6ditos a ser realizado

r cargo de cr6dito/debits ou dinheiro e ativacgo do Tiauete virtual?    
       

b TERMINAL PORT TIL NA FISCALI O DO ESTACIONAMENTO SIM NAO
l Conectada as bases de dados remotes. sgo capazes de exibir infom qQaes

sabre os tlquetes virtuais. tail coma: "aus6ncia de tlauete". "tiauete vencido"?    
2

Realizar o registry de coda events de fiscalizagao dos tfiii6te$ virtuais.
IdentiHcando Q opendor. no instante da consulta 8s plazas dos veiculos e a
situaG&o do mesmo?    

3 Gear na consults as places dos velculos, informaQ6es estatlsticas sabre taiii
de ocupaQao e de respeito de coda setter do estacionamento pOblico?    

4 Acesso on-line e em tempo realdas inform   a Concedente?    
       

C O VE CULO UTILIZADO NA FISCALI 0   SIM    
l O veiculo equipado com sistema de leitura de plazas(OCR) para realizaggdde

teste de campo. com uma amostra de no minima 100 velculos e atingir uma
taxa de detecQao minima de 85% dos verculos monitorados. e precisao minima
de 90% de acertos em relacgo a leitura de nlacas dos veiculos detectados?    

2 Os dados das inspe96es de velculos realizados atrav6s do velculo passeia
equipado com sistema de leitura de placas(OCR) para realizagao de teste de
campo foram disponibilizados no sistema de Gestio Operational atrav6s de
consultas de plazas inspecionadas e tamb6m permitirgo a geragao de
informa96es estatfsticas sabre texas de ocupaQao e de respeito para a area
utilizada na avaliacgo da amostra?    

       
d O SISTEMA DE GEST O OPERACIONAL INFORMATIZADO AVALIADO SIM   0
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16. DA DESCLASSIFICA9Ao DAS PROPOSTAS

16.1. Ap6s a anglise das propostas
8.666/93, as propostas que

servo desclassificadas. com base no artig0 48. incisos le 11, da Lei n '.

16.1.2. Nio atenderem &s exigencias contidas neste Editale deus anexos.
:Econ

L

-'\
17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1. Os ncursos administmtivos devedo ser protocolados na cede delta Autarquia
constante do preambulo dente Edital, e enderegados a Comissgo Especial de
responsavelpelo certame, vedado o envio via postal. por meir de fax ou qualquer autre

=itaQao da SEMOB
meir de c6pia.

17.2. Quanto a
8.666/93;

interposigao de Recurse deverg ser confarme disposto no Inciso Ido art. 109 da Lei

17.3. Interposto o recurso contra ato da Comissao, os demais licitantes serge comunicados atrav6s de
publicagao no mesmos velculos de comunicaqao do avigo inicial. poderao impugna-los. no puzo de 05
(cinco) dias ateis, nos termos do art. 109. 5 3' da Lean. 8666/93

17.4. Nenhum puzo de recurse, representagao ou pedido de reconsideragao. se iniciaM ou correra. sem
que aos autos do processo estelam com vista fmnqueada aos interessados.

17.5. Para efeito de contagem de prazos legais serge considerados dias Oteis aqueles em que houver
expediente normalna Prefeitura Municipalde J080 Pessoa.

17.6. Ap6s decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais o Superintendente ,. .f
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  PARA ARRECAD O DO SISTEMA    
l Relat6rios, por data e resumes totalizadores sabre a arrecad num oerfodo?    
2 Hons de estacionamento comercializadas/utilizadas nor   dia/m6s ?    
3 Dispositivos de utiliz comercializados/utilizados por oerlod dia/m6s)?    

       
e) O SiSTEMA INTEGRADO. CA6A$iR6 ij

CREDITOR PARA USO NO ESTAcloNAMENTn ATPAVFS nF lIM PoRTAlU UIUleMA INIEGRADO. CADASTRO DE USUAR10S E AQUISiQAO DE
CREDITOR PARA USO NO ESTACIONAMENTO. ATRAVES DE UM PORTAL
PE ESPEC[FICO. COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES?

SIM 0

l Cadastramento e atu  de dados dos usugrios?    
2 Consultas de saldos e extratos da utiliz do usu4rio?    
3 Info es e regras sabre o uso do sistema de estacionamento?    
4 virtualcom a local das vagas do estacionamento?    

       
  O TERMINAL PORTATIL COMPUTADORIZADO AVA[IAtjO P6911jI'Xg

SEGUiNTES CAKACTEKiSTiCAS MINIMAL
SIM NAO

l Dis dfico para visual o das o $ do sistema esoecificado?    
2 Impressora integrada ou de uso externo atrav6fde C6ti6i80 diaitiiiiihl ai iiiii

t6rmicq, com deteccao de aus6ncia e presenca de panel?    
3 uipamento com Teclado ou tela com touchscreen?    

       
g) A OOCUMENTAQAO TECNICA. MANUALS E IJICLARAC6ig

APRESENTADA PARA VERIFICAR A SUA COMPATIBILIDADE
SIM  

l Apresentou marcas e modelos dos componentes qdbbjetn licitado e ofertado
bem coma manuais e especificac6es t6cnicas?    

2 A descriQao da infraestrutun a ser disponibilizadajinitalaq6es equipamentos,
velculos e pessoal)?    

3 Apresentou a metodologia operacional do software de geslao dd sistema de
estacionamento rotativo a ser ofertado?    

4 resentou a metoda ia opencionaldo sistema de fiscaliza ?    
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da SEMOB podera homologar e adjudicar este procedimento de licitaQao e determinar
a licitante vencedora a contrataQao com

17.7. Quaisquer argumentos ou subsldios concernentes a defesa da licitante, que pretender
reconsideng8o total ou partial das decis6es da CEL dever8o ser apresentados por escrito
exclusivamente, e anexados ao recurso pr6prio

17.8: Os seguintes documentos sgo indispensaveis para a abeRura do Processo Administntivo para
recebimento dos recursos:

a) Ato Constitutive Sociale/ou Documents de EleiQao do Administndor, devidamente reglstrado na Junta
Comercial ou no Cart6rio de Pessoas Jurfdicas. Na hip6tese de interposigao de recurse, casa o
documents ja conste na habilitaQao da recorrente. a apresentaQao do referido ato constitutive ficar6
dispensada

b) Instruments pOblico ou particular (ProcuraQao) pam o casa de pessoa devidamente credenciada
contends, obrigatoriamente, o nOmero do respective R.G. - Registry Gerd e CPF/MF - Cadastro de
Pessoa Flsica do Minist6rio da Fazenda e. em especial, dandy plenos poderes para impetrar. impugnar ou
desistir de .recursos. e em geml. para tamar todas e quaisqu6r deliberaQ6es atinentes a este
CONCORRENCIA;

'3

c) C6pia do R.G. - Registry Gerale CPF/MF - Cadastro de Pessoa Flsica do MinisHrio da Fazenda
casa de impugnagao ser feith por pessoa fisica

no

17.9. Dos alas da Administragao, decorrentes da aplicaggo da Lei 8.666/93
recu rsos:

caberio os seguintes

1- recurse, no puzo de 5(cinco) dias Oteis, a contar da intimaggo do ato ou da lavratura da ata. nos castes

a) habilitagao ou inabilitaQao do licitante; SEMOB
CEL

b) juEgamento das propostas t6cnica e de prego

c) anulagao ou revogaQao da licitagao

d) indeferimento do pedido de inscriQao em registry cadastnl. sua alteragao ou iento

e) rescisio do contrato. a que se retire o inciso Ido art. 79 desta Lei

f) aplicaQao das penal de advertencia. suspensao tempor6ria ou de multi

11- representaQao, no puzo de 5(cinco) dias ateis. da intimagao da decis80 relacionada com o objeto da
licitaQao ou do contrato. de que n60 chiba recurse hier4rquicol

111- pedido de reconsideragao, da decisis do Superintendente, conforme o casa
art. 87 da lei 8.666/93. no plaza de lO(dez) dias da intimagaa do ato.

na hip6tese do $ 3' do

17.10. O recurse sera dirigido a autoridade superior, por interm6dio da que praticou o ato recorrido, a qual
poder6 reconsiderar sua decisao, no puzo de 05(cinco) dias Oteis. ou. nesse mesmo puzo. encaminhg-
lo devidamente informado aquela autoridade. Neste casa. a decis8o deveM ser praferida dentro de 05
(cinco) dias Oteis. contados do recebimento do recuno. sob pena de responsabilidade(S 4' do artigo IC9
da Lei no 8.666/93)

17.11. Os recursos interpostos fora dos prazos nio serif conhecidos

18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

{'
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18.1. As cbriga96es decorrentes da presente licitaQgo serif formalizadas atrav6s de Contmto de
Concessgo de Servigos Pablicos, onde independente de transcrigao, ficam vinculadas as condig6es
especificadas no presente edital. sells anexos, na proposta da contmbda, que observar8 0s termos da Lei
no. 8.666. de 21 de junho de 1993. e alterag6es posteriores e demais normal pertinentes, especialmente
as ja citadas no presente instruments convocat6rio

18.2. Quaisquer condig6es apresentadas pda licitante vencedora em sua proposta. se pertinentes
poderao ser acrescentadas ao contrato a ser assinado. desde que compatlveis com os dispositivos legais
e com as condiC6es dente Edital

18.3. Apes a homclogaQao da licitagao, a Adjudicataria teM o puzo de 05(cinco) dias tlteis. contados a
partir da data de sua convocaQao, para assinar o Contnto, sob pena de decair do direito icontrata⑩o
sem prejuizo das sang6es previstas neste edital

18.3.1. - O puzo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado
justificada da Adjudicataria e aceita pda Administragao

por igual periods. por solicitaQao

'] 18.4. E facultado a Administngao. quando o convocado ngo assinar o Contnto no puzo e condig6es
estabelecidos. convocar os licitantes remanescentes. na ordem de classificagao, pan faze-1o em igual
puzo, forma e mesmas condig6es propostas pele primeiro classificado, inclusive quanto aos valores da
taHfa e percentual de repasse, ou revogar a ticitaQao, independentemente da cominaQao prevista nesteevita

18.5. A Contratada dever6 manter durante todd a execuQao do contnto, em compatibilidade com as
obriga96es assumidas. today as condiQ6es de habilitaQao e qualificagao exigidas na licitagao

18.6. A assinatura do contrato deveM ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatdrio
com poderes expresses

18.7. Corrergo por conte da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sabre o
Contnto

18.8. O contrato sef6 firmado conforme minute constante no Anexo VI

18.9. O puzo de vigencia contratualseM de lO(dez) ands, a partir da assinatun. podendo ser prormgado
por mats lO(dez) antes nos termos da legislaGao. O plaza da presente concessgo seM contado a partir da
emissio da respectiva ordem de sewiQO, que conteri as orienta96es necessgrias ao infcio da implantagao
da Etapa 01 de vegas do estacionamento, confbrme definido no Terms de Refer6ncia e Projeto Basics,
Anexo lyle IV deste edital

18.10. Sera admitida a contrataGao de terceiros para a execugao de atividades acess6rias ou
complementares do contnto. desde que hajj previo consentimento por parte da AdministraQao PQbiica

18.11. Aplicam-se. no que couberem
Independentemente de tmnscrigao.

as disposig6es contidas nos Arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93

19. DaS ALTERA96ES CONTRATUAIS

19.1. Nos termos do art. 65, $ 1'. da Lei n ' 8.666. de 1993. a Contratada ficar6 obrigada a aceitar. nas
mesma$ condi96es contmtuais, os acr6scimos ou supress6es que se fizerem necessarios, at6 o limite de
25%(vinte e cinco por cents) do valor inicialatualizado do contrato

19.2. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre os contratantes podergo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento)

a cara uln messes inalvlaualmenie e sem nennum upo ae compensagao
entre des, os limited de alteraQao acima

19.3. O conjunto de acr6scimos e o conjunto de supress6es servo calculados sohn o valor original do

EditRIConcorrencia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Pggina 25



bBBbSEMOBls i! w:u !$p?lr".:....«'ua/ PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/106469

':twos

20. DA EXECugAo DO CONTRATO

20.1. A execuQao do contrato, bem coma os castes nele omissos, regular-se-ao pef as clgusulas
contratuais e pelts preceitos de direito pOblico. aplicando-se-shes, supletivamente, os principles de teoria
geraldos contntos e as disposi96es de direito privado. na forma do artig0 54 da Lei nd. 8.666/93, e kinda
o que grata os incisos Xle XII. do art. 55. do mesmo diploma legal

20.1.1. Diante do que estabelece a legislagao arima citada. as empresas licitantes declamm. ao participar
do certame, a concordincia com os termos ora estabelecidos, a vinculaQao e a obrigatoriedade de
executor o contmto de acordo com o presente Edital, o terms de refbr6ncia e sous anexos. bem coma
toda a legislaQao inerente a materia, em especiala Lei Federal n '. 8.666, de 21 de junho de 1993. e
respectivas aHem96es. Lei Federal 8,987/95, Lei Complementar na. 123/2006, C6digo de Defbsa do
Consumidor. C6digo Tribut6rio do Municlpio de Jogs Pessoa, C6digo de Tr8nsito Brasileiro

20.1.2. A empresa vencedom obriga-se a acatar as disposig6es legais e regulamentares que disponham
arena do objeto da concess80 em tele, ainda que sejam dispostas no decarrer do puzo do contmto, em
espeaalas oriundas de leis fedemis, estaduais e municipais, resolug6es do CONTRAN e portarias da
SEMOB. respeitado. no minima. a equilrbrio econ6mico-financeiro.

''1

21. DA FORMA DE REPASSE DE RECURSOS PELA CONCESSAO

21.1. Os valores references a aquisigao de tickets virtuais ou impresses de estacionamento rotativo
dever80 ser creditados em conte especlfica da concessionaria, que farc o repasse do valor percentualsob
os tickets digitais ou impresses efbtivamente vendidos. de acordo ao apresentado no cantata a
concedente

21.1.1. A concessioniria encaminhar4 semanalmente/mensalmente para a concedente todos os dados
gerenciais e financeiros do sistema relative a aquisigao e utilizagao dos tickets virtuais ou impresses. e
assumiM a responsabilidade pele pagamento de impostor e outros encargos que competirem a
eoncessionaria. nio Ihe cabendo direitos de pleitear a concedente qualquer situagao ou reembolso de
quantias principais ou acess6rias.

21.2. A concessiongria deverg efetuar o repasse do pagamento do percentualestipulado no oontrato de
concessgo sabre o valor dos tickets virtuais ou impresses adquiridos para a concedente, de fomia
autom6ti② em no mgximo em D+7. para a Carta especifica a $er infbrmada a postericri peta Concedente

21.2.1 0 cr6dito este previsto na fonte de Receita 1.3.3.2.01.1.1
infraestrutum de transporte rodoviirio pam o setter privado)

(delegagao para exploraQao da

21.3. O atraso injustificado no cumprimento do puzo de repasse do pagamento suUeitard a concessioniria
a multi de 0,2(dais d6cimos por cents) ao dia, incidente sabre a receita brute mensalsem prejuizos das
demais penalidades previsbs na lei 8.666/93 e suas posteriores altera96es at6 o limite de lO(dez) dias
contados a parter do t6rmino dos prazos estipulados

22. DAS 0BRIGA96ES GERAIS

22.1. Sem prejuizo das obrigag6es constantes no Terms de Referenda, deveri a licitante vencedora
obsewar, tamb6m, o seguinte:

22.1.1. E expressamente proibida a contmtaQao de servidor pertencente ao quadra de pessoal da
SEMOB, dunnte a vigencia do contratol

22 1.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigaQ6es seciais previstos
na legislaQao sociale tnbalhista em vigor. obrigando-se a sami-los na epoch pr6pria. vez que os deus
empregados n&o manterio nenhum vinculo empregatfcio com a Prefeitun Municipalde Jogs Pessoal

22.1.3. Assumir, tamb6m. a responsabilidade por ladas a$ providencias e obrigaQ6es estabelecidas na ,/./
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legislagao especifica de acidentes de trabalho. quando. em ocorr6ncia da esp6cie, forem vltimas os deus
empregados quando do tbrnecimento do produto/servigo ou em conexio com ele. ainda que acontecido
em depend6ncias da Prefbitura Municipalde Joie Pessoal

22.1.4. Assumir todos os encargos de posslvel demanda tmbalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do produto/serviQO. originariamente ou vinculada por prevenQao, conexgo ou contingencial

22.1.5. Assumir, kinda, a responsabilidade pelts encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagao
desta licitaggol

22.2. A inadimplencia da licitante, com refer6ncia aos encargos estabelecidos no subitem anterior. nio
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Prefeitura Municipal de Joie Pessoa. nem podera
onerar o objeto delta Concorrencia, nzgo pele qual a licitante vencedora renuncia expressamente a
qualquer vlnculo de solidariedade. ativa ou passiva, com a Prefbitura Municipalde Joie Pessoa

''1
23. DO ACOMPANHAMENTO E DA FiSCALIZA9AO

23.1. O Contrato seri acompanhado e fiscalizado pda DIOPE/SEMOB, de acordo com os meios descritos
no Terms de referenda, Projeto Bisico e Manualde SinalizaQao.

23.2. A Concessioniria dever6 manter preposto, aceito pda SEMOB:
contrato. para represents-la, sempre que for necessdrio.

durante o perlodo de vigencia do

24. DOS VALORES DAS TARIFAS, REAJUSTES E REVISA0

24.1. Caberg a CONCEDENTE a fixaQao dos valores das tariffs de estacionamento a seem cobrados no
Municlpio de Joie Pessoa;

24.2. Qualquer pedido de reajuste ou de revisgo de tariffs solicitado pda CONCESSIONARIA deveri vir
acompanhado de planilha de custom, que comprove a necessidade, destacando todos os insumos e/ou
itens de Gusto que a comp6e. com os respectivos valons atualizados. desde que obedeQa a periodicidade
de no minima 12 (doze) meses

24.2.1. O [ndice de reajuste sera o Indice Naciona]de Pregos ao Consumidor - INPC

"1 24.2.2. Caberg a CONCEDENTE a aprovagao ou ngo do pedido de reajuste ou revisgo de tariff

24.3. Exceto o valor da tariff arrecadada pda Concessionaria. n&o haven nenhum tips de compensagao
para a mesma, pelts sewiQos prestados por forma da concess5o obleto desta LicitaQao

24.4. A CONCESSIONARIA deverg apresentar, mensalmente
arrecadados, cujo modelo deveri ser aprovado pda SEMOB.

um balancete demonstrative dos valores

25. DA GARANTIA PARA LICITAR E DA GARANTIA DO CONTRATO

25.1. A garantia para licitar(garantia de proposta). prevista no art. 31, 1EI. combinado no que couber com o
capuf e 5 I ' do art. 56. da Lei 8.666/93. no valor equivalente a 0,5 % (zero virgula cinco por cents) do
valor estimado do objeto licitado que 6 de R$ 34.116.168,00(trinta e quatro milh6es cents e dezesseis mil
e cents e sessenta e otto regis), considerado Q puzo de lO(dez) ands de vigencia da concessio. A
refbrida garantia dever6 ter validade minima de 90 dias. a partir da data marcada para abertura dos
envelopes, atrav6s de uma das modalidades admitidas pele art. 56 do mesmo Diploma Legall

25.1.1. Quando a gamntia for prestada em dinheiro. deveri ser depositada na Conte Corrente n ' 65.003-
X. Agenda Banc6ria no 1618-7. do Banco do Brasil. em name da Superintendencia Executiva de
Mobilidade Urbana de Joie Pessoa.

25.2. Uma c6pia das ganntias apresentadas pelts licitantes no envelope de Habilibgao. dever&o ser ,; /
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entregues pda Comiss&o Especialde LicitaQao a Segal de Controle Financeim e ngo
do 6rgao;

25.3. A devoluQao da garantia para licitar somente sera efetuada apes a publicagao no Di4rio Oficial do
ato que homologar a presente licitaQao e a consequente assinatum do contrato pele vencedor, mediante
requerimento do licitante, devidamente protocolado

25.4. Independentemente da modalidade de garantia a ser prestada, seu
entregue juntamente com os documentos do envelope n ' 01 de Habilltagao

comprovante deverg ser

25.5. A garantia contratuala qual tem por tinalfdade assegurar a plena execuQao do contmto, exigida no
art. 55, VI, nas mesmas modalidades e crit6rios previstos no kaput e $ 1e do Artig0 56, da Lei Federalne
8.666/93 e subs alterag6es, o equivalente a 5%(cinco por cents) do valor contratual, considerado o puzo
de lO(dez) ands de vigencia da concessgo.

''3
25.5.1. Na data da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar a garantia contratual

25.6. Desde que cumpridas &s obrigag6es assumidas, a garantia prestada seM liberada ou restitulda apes
o t6rmino do contrato. mediante requerimento a SEMOB, abatidas is multas contmtuais por ventura
existentes. e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

26. DA SUBCONTRATAgA0, CESSA0 0U TRANSFER£NCIA DE SERVlgOS

26.1. Serge permitidas a subcontrataQao, a cessgo ou a transfer6ncia de sewiQos obUeto do contrato
forma parcial, mediante pr6via aprovagao da CONCEDENTE

de

26.2. Os sewigos que poderao ser subcontntados, cedidos ou transferidos serge:
fardamento. sinalizaQao verticale horizontal, campanhas informativas e educativas.

o fornecimento de

26.3. Sob qualquer hip6tese nio sera permitida a sul
estacionamento rotativo.

do gerenciamento do servigo de

27. DOS BENS KEVERSiVEiS

27.1. Ao final do puzo contratual, consideradas as eventuais prorroga96es. todos cs bens m6veis
utilizados na execugao contratual devergo ser imediatamente pastas a dbposigao da CONCEDENTE,
sem qualquer nmunengao ou pagamento a CONCESSIONARIA.''=

27 I IA CONCESSEONARIA dever6 manter inventgrio atualizado dos bens m6veis utilizados na
execugao contratual, enviando relat6rio do seu inventirio a coda ano.

28. DA ENCAMPA9Ao

28.1. A encampagao dar-se-g quando, durante o puzo da concessao, por motive de interesse pOblico,
mediante lei autorizativa especffica. e apes Q pr6vio pagamento da indenizagao. na forma prevista no
artigo 36 da Lei n ' 8.987/95, a CONCEDENTE decide pda retomada do servigo concedido

29. DA CADUCIDADE

29.1. A caducidade da concess80 podera ser declarada pda CONCEDENTE. nas seguintes hip6teses

a) InadequaQao na prestagao do serviQO
econ6micas ou operacionaisl

deja por ineficiencia. deja por malta de condig6es t6cnicas

b) Panlisagao do serviQO, sem junta causa

c) Descumprimento de normal legais e regulamentares, e de c16usulas contntuais;
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d) Desatendimento de recomendaQao da CONCEDENTE para a regularizaQao do servigot
SEMOB
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1....,'''e) Descumprimento de penalidades. nos pmzos fixados;

f) SonegaQao de tributes e contribuiQ6es sociais. assam fixada em sentenga judicialtnnsitada em

29.2: A declaragao de caducidade de concessio deveM ser precedida da verificagao da inadimplencia da
CONCESSiONARiA. em processo administntivo em que se assegure o direito da ample defesa.'

29.3. Nio sera instaurado o.processo administrative a que se refers o subitem anterior, antes de
comunicado a CONCESSloNARIA o descumprimento contratual havido. concedendo-the um puzo pam
corrigir as fblhas e tmnsgress6es apontadas e para o enquadramento nos termos contntuais

29.4. Instaurado o processo administrative e comprovada a inadimplencia, a caducidade sera declarada
pele CONCEDENTE. independentemente de eventual indenizaQao previa. calculada no decurso do
processo.

'3
29.5. A indenizaQao arima tratada sera devida na forma do artigo 36. da Lei no 8.987/95 e do contrato de
concessao, descontado o valor das multas contmtuais e dos danes causados a CONCEDENTE

29.6. Declarada a caducidade, n8o resultaM. para a CONCEDENTE. qualquer especie de
responsabilidade em relagao aos encargos. anus. obrigaQ6es ou compromissos assumidos com terceiros
ou com os empregados da CONCESSIONARIA.

30. DAS PENALIDADES

30.1. A CONCESSIONARIA se descumprir total ou parcialmente o contrato celebrado com
CONCEDENTE. e aos licitantes que cometam atom visando a frustrar os objetivos da licitagao
CONCEDENTE poder6 com fulcro nos arts. 86 e 87 da Lei no 8.666/93 aplicar as seguintes sang6es:

a
a

1- Advert&ncia: comunicaQao forman CONCESSIONARIA, advertindo sabre o descumprimento de
cliusulas contmtuais e outras obriga96es assumidas. e, conforme o casa, em que se confere puzo pan
adogao de medidas corretivas cabfveisl

11- Multi: aplica$ao de multa, de acordo com os crit6rios estabelecidos a seguir. cujo percentual incidirg
sabre o valor totalprevisto para o puzo da concessao, exceto o constante na allnea "c '

''1
a) 20%(vinte por cents) pda inexecugao totaldo contrato ou por subcontratar
ou totalmente suas obriga$6es a terceiros, sem autorizaQao da CONCEDENTE

tnnsferir ou ceder partial

b) 0,1%(um d6cimo por cents) por dia. at6 Q trigesimo dia de atraso
estabelecidos no terms de referenda, em especialaos seguintes

no cumprimento dos brazos

b.I) Entrega de relat6rios;

b.2) Deixar de comunicar fates relevantes

b.3) Paralisaqao
referential

dos equipamentos eletr6nicos por tempo superior ao estabelecido no terms de

b.4) Impedir os servidores da CONCEDENTE de ter acesso is instala96es
da concessaol

equipamentos e documentos

c) 10 %(dez por cents) sabre o valor totalda obrigaQao n8o cumprida. no que concerne ao repasse do
percentualdevido a CONCEDENTE.

d) 1%(um por cents) sabre o valor totalprevisto para o contrato. nos castes de:
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d.I) prestar informaQ6es inexatas ou causal embamgos a fiscalizaQao

d.2) desatender as determina96es da fiscalizaQao

d.3) cometer quaisquer infra96es is normal legais federais
obrigaQ6es tnbalhistas. previdenciarias e sociaisl

estaduais ou municipals:

d.4) pmticar. por aQao ou omissao. qualquer ato que. por culpa ou dole, venha a causar danes a
CONCEDENTE ou a terceiros. independente da obrigag5o da CONCESSloNARIA em reparar os danes
causados;

d.5) ngo alocar equipe administrative. t6cnica e opemcionalqualitativa e quantitativamente condizentes
com a necessidade do servigo e de acordo com o estabelecido no terms de refer6ncia. inclusive com
utilizagao de uniformed e outros materiais necess4rios ao bom desempenho do trabalhol

d.6) utilizar materials e equipamentos em desconformidade com o estabelecido no terms de refer6ncia
em especiala sinalizagao de trinsito e os equipamentos eletr6nicos.

111- Suspensao TempoMria de participagao em licitagao e impedimenlo de contratar com a Administragao
por puzo ngo superior a 2(dais) ands;

IV - DeclaraQao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra⑩e POblica. enquanto
perdurarem os motives determinantes da punigao ou at6 que deja promovida a reabilitaQao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade. que seri concedida sempre que o contmtado ressarcir a
Administraqao pelts prquizos resultantes e depois de decorrido o puzo da sangao aplicada com base no
inciso anterior. facultada a defesa pr6via no puzo de 05 (cinco) dias.

V- Nos tempos do art. 205 do Regiments Intemo do Tribunalde Costas do Estado da Paraiba, considefar-
se-4 motives para declarag5o de inidoneidade dentre lukas pr6ticas ilicitas, a laude em licitag6es por parte
da licitante que atente contra os principios explicitados no aH. 3' da Lei 8.666/93 e alterag6es posteriores,
especialmente quanto:

a) Participagao de empresa que possuam entry si vinculo de natureza t6cnica, comercial, econ6mica,
financeim ou &abalhista:
b) Participagao de empnsas que tenham em comum dirigentes ou represenhntes
c) Apresentagao de propostas com pregos inexequiveis e/ou supedaturados;
d) Quebra do sigilo de proposta apmsentada;
e) Cess80 do ob8eto licitado a terceiros;
f) Obstiugao ao ngular processamento da licitagao.

$ 1'. O valor da multi aplicada. nos termos do inciso 11. seM descontado do valor da gamntia prestada,
reHdo dos pagamentos devidos pda Administragao ou cobmdo judicialmente, sends corrigida
monetariamente. de conformidade com a variagao do IPCA. a parter do terms inicial, at6 a data do efetivo
recolhimento.

$ 2o. A pena de malta podeM ser aplicada cumulativamente com as demais san96es restritivas de direitos
constantes no Decreto Municipalno. 7.364, de 04 de outubro de 2011

$ 3'. A contagem do perlodo de atraso na execuQao dos ajustes sera realizada a parter do primeiro dia Otil
subsequente ao do encermmento do puzo estabelecido pam o cumprimento da obrigaQao.

$ 4'. A suspensao temporaria impedira o fornecedor de licitar e contratar com a Administmgao POblica
pelts seguintes prazos:

6 (leis) memes. nos castes de:
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a) aplicagao de dues.penal de advertencia. no puzo de 12 (doze) memes. sem que
fornecedor/contratado tenha adotado as medidas corretivas no puzo determinado pda Administraggo;

0

b) alteraQao da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida

11 12 (doze) memes. nos castes de

a) retardamento imotivado da execugao de obra. de serviQO, de subs parcelas ou do fornecimento de
ns

111- 24(vince e quatro) memes, nos castes de

a) entregar coma verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada

b) paralisaQao de servigo, de obra ou de fornecimento de bens, sem junta fundamentagao e pr6via
comunicagao a Administragaol

') c) praticar ato illcito, visando a frustrar os objetivos de licitagao, no &mbito da Administra⑩a POblica
Municipal, ou

).SQfrer condenagao deHnitiva por pnticar. por meta doloso. fraude fiscal no recolhimento de qualquer

$ 5'. Seri declarado inid6neo. ficando impedido de licitar e contmtar com a AdministmQao Publica, por
tempo indeterminado. o fornecedor que

n8o regularizar a inadimplencia contratual, nos prazos estipulados nos incisos do paragrafb anterior, ou

1} - demonstrar ngo possuir idoneidade para contratar com a AdministraQao POblica, em virtude de ato
ilfcito praticado

30.2. A aplicaQao das sang6es administrativas previstas nos incisos la lido carat do item anterior sio de
competencia dos ordenadores de despesa das Secretarias/6rgaos e entldades pOblicas

Paragrafb lJnico - A sangao prevista no inciso IV do capuf do item anterior e de compet6ncia exclusiva do
Superintendente.

'3 30.3. A autoridade que aplicar as san96es estabelecidas nos incisos llle IV do kaput do item anterior
determinaM a publicagao do extrato de sua decisgo na Semangrio Oticiaf, o qualdevera canter:

1- name ou raz&o social do fornecedor e nOmero de inscriQao
Jurldicas-CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Fisicas-CPF:
11- name e CPF de todos os s6cios;
111- sanQao aplicada. com os respectivos prazos de impediments;
IV - 6rgao ou entidade e autoridade que aplicou a sangaol
V - nOmero do processor
Vl- data da publicaQao

no Cadastr6 Nacional de Pessoas

'gEUOB
CEL

30.4. A16m das penaiidades citadas. a licitante vencedom ficari sujeita. kinda. ao cancelamento de
inscrigao no Cadastro de Registry de Fornecedores - CRF da Prefeitura Municipalde Jogs Pessoa - PB
no que couber. is demais penalidades referidas no Capltulo IV. da Lei Ro. 8.666/93

30.5. Caracterizar-se-g formalrecusa a contratagao. podendo a SEMOB, a seu exclusive Juizo, convocar
os licitantes remanescentes. na ordem de classiticaQao. para que manlfbstem interesse na contratagao,
em igual puzo e nas mesmas condi96es propostas pele primeiro classificado. e atendidas today as
condi96es editalfcias para tbrnecimento do obUeto licitado. as seguintes hip6teses:

30.5.1. Apes decorridos 05 (cinco) dias da convocaqao, sem que a licitante vencedora tenha retirado e ;/
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assinado o instrumento contmtual

30.5.2: Apes decorridos 05(cinco) dias da assinatura do contrato e/ou da ordem de servigo (quando forem
em dates distintas). sem que tenha iniciado a execugao dos sewigos. objeto delta licitagao, no casa de ter
stdo solicitada, sem justincativa de atnso ou com justincativa de atraso ngo aceita

30.6. A16m das penalidades elencadas nos subitens anteriores. a Lei no. 8.666/93 preve, ainda. punig6es
na esfera criminal, sen&o vqamos:

ato

!itrariamente os oreoos

I [ejljllh] ll '

L

31. DA IMPUGNA9A0 DO ATO CONVOCAT6RiO

31. 1. Qualquer pessoa. flsica ou jurldica, 6 parte legftima para impugnar, por escrito. os termos do ato
convocat6rio da presente Licitagao, desde que encaminhado e protocolado na Sede da Superintendencia
Executive de Mobilidade Urbane, at6 05(cinco) dias tlteis antes da data lixada para recebimento das
pnpostas e documentos de habilitagao, devendo a SEMOB julgar e responder a impugnaQao em at6 3
(tree) dias Oteis, sem prejulzo da faculdade prevista no $ 1o do art. 113

31.1.1. Os pedidos de impugnagao serif publicizados no Portalda Tmnsparencia

'')
31.2. Casa sega acolhida a petigao contra o ato convocat6rio. seri designada nova data para a realizagao
do certame. cabendo nova impugnaQao apenas do que foi alterado no Edital, ficando o restante da
materia, nio impugnada no primeiro memento, preclusa.

31.3. Decairg do direito de impugnar os tempos dente edital, perante a SEMOB. a licitante que nio o fizer
at6 o 2'(segundo) dia Otil que anteceder a data prevista para a abertura dos envelopes da
Documentagao de HabilitaQao" e entrega dos envelopes da "Proposta T6cnica" e 'Proposta de Prego".

apontando as tblhas ou irregularidades que o viciariam, hip6tese em que talcomunicaQao ngo ted efeito
de ncurso

31.4. Os pedidos de impugnagao interpostos fon dos prazos ngo serge conhecidos.

31.5. A impugnagao tempestiva n&o impede o licitante de participar da licitaQao at6 o tMnsito em julgado
da decisgo correspondente

31.6. Para efelto de impugnaQao aos termos dente Editaldever8o ser obsewadas Q que prescreve os $ 1a
e S 2' art.41da Lei 8.666/93:

31.7. DecaiM do direito de impugnar os termos do editalde licitaQao perante a SEMOB o licitante que n80
Q fizer at6 o segundo dia Otilque anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao da Concorr6ncia

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Pagina 32



%.SEMOB

'gE©OB
CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAN PESSOA
SUPERINTEND£NCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
coulssAo ESPEcIAL nE LICITAgAo
PROCESSO ADMINISTRATIVE N ' 2018/106469

31.8. Os seguintes documentos sio indispensaveis para a abertura do Processo Administmtivo para
recebimento de impugnag6es

a) Ato Constitutive Sociale/ou Documents de Eleigao do Administrador. devidamente registndo na Junta
Comercial ou no Cart6rio de Pessoas Jurldicas. Na hip6tese de interposiQao de recuno, casa o
documents ja conste na habilitagao da recorrente. a apresentagao do refbrido ato constitutive Hcar6
dispensada.

b) Instruments pOblico ou particular(ProcuraQao) pam o casa de pessoa devidamente credenciada
contends. obrigatoriamente. o Romero do respective R.G. - Registry Gerat e CPF/MF - Cadastro de
Pessoa Flsica do Minist6rio da Fazenda e. em especial, dandy plenos poderes para impetmr, impugnar ou
desisHr de .recursos, e em gerd. para tamar today e quaisquer deiiberaCaes atinentes a esb
CONCORRENCIA; ' ' ' '

c) C6pia do R.G. - Registry Gerale CPF/MF - Cadastro de Pessoa Flsica do Minist6rio da Fazenda. no
casa de impugnagao ser feith por pessoa flsica

'1
32. INFORMA9A0 E ESCLARECIMENTO ADICIONAIS

32.1. Quaisquer esclarecimentos e informaQ6es sabre este edital. deveMo ser protocolados ou enviadas
por e-mailpara a Comissgo Especialde LicitaCao at6 02(dais) dias 6teis antes da sessao, ao qualserao
respondidas e encaminhadas por e-mane publicadas no site da Transparencia da PMJP

33. DAS CONSIDERA96ES FINALS

33.1. Os interessados devergo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos. bem homo
today as instruQ6es, termos e especificag6es t6cnicas presented. informando-se de today as
circunstAncias ou detalhes que possam de album modo afetar a aferiQao dos custom e prazos envolvidos
na execugao do objeto delta licitaQao

33.2. Os licitantes assumem todos os cuslos de prepamgao e apresenbgao de subs proposing e a
AdministraQao n8o sera, em nenhum casa. nsponsavel por estes custom. independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitat6rio

-')
33.3. A participagao na licitagao implica plena aceitaQao, por parte do licitante. das condiQ6es
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem coma obrigatoriedade do cumprimento das disposig6es
neles contidas.

33.4. Qualquer modificagao na editalexige divulgaQao pele me$ma instruments de publicagao em que se
deu o texts original, reabrindo-se o puzo inicialmente estabelecido. exceto quando, inquestionavelmente
a altengao ngo afebr a f6rmulagao das propostas confbrme art. 21 S4, da Lei Federaln ' 8.666/93

33.5. A autoridade competente pam a aprovagao do procedimento licitat6rio podera revoga-lo em face de
raz6es de interesse pObilco. por motivo de tata superveniente devidamente comprovado, pertinente e
su$ciente para justificar tal conduta, devendo anu16-1o por ilegalidade, de offcio ou por provocaQao de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

33.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editale seus Anexos. excluir-se-d o dia do inlcio e
incluir-se-g o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administngao.

33.7. O desatendimento de exigencias formais e ngo essenciais. nio implicara no afbstamento da
licitante. desde que sejam possiveis a aferigao da sua qualittcagao e a exata compreensao da sua
proposta, durante a realizagao da sess8o pOblica da LicitaQao

33.8. Aos castes omissos, aplicar-se-ao is demais disposi96es da Lei Fedemln
posteriores.

B.666f1993. e altera96es
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33.9. O LICITANTE e responsavel pda fidelidade e legitimidade das informa96es presbdas e dos
documentos apresentados em qualquer base da licitaQao. A falsidade de qualquer documents apresentado
ou a inverdade das informag6es nele contidas implicara a imediata desclassificagao do LICITANTE que o
liver apresentado. ou. casa tenha fido o vencedor. a rescisio do Contrato. sem prejuizo das demais
sang6es cablveis

33.10. E facultado a CEL. ou a autoridade a ela superior. em qualquer lose da licitagao. promoter
diligencias. com vistas a esclarecer ou a complementar a instruQao do processo. solicitar documentos
originais ou certid6es emitidas por 6rgao competentes, nos termos do art. 43, $ 3', da Lei Federaln '

33.11. Os LICITANTES intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais.
puzo determinado peta CEL, sob pena de inabilitagao/desclassitlcagao

deverio faze-1o no

33.12. As normal que disciplinam este LicitaQao serif sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os LICITANTES. desde que n&o comprometam o interesse da Administngao, a flnalidade e
a segumnQa da contratagao')
33.13. As decis6es referentes a etta LicitaQao podeHo ser comunicadas aos LICITANTES, por qualquer
meld de comunicaQao. inclusive o eletr6nico. que comprove Q recebimento ou, kinda, mediante publicagao
nalmprensa Oficial

33.14. Os casos nio previstos neste Editalserio decididos pda CEL. SEMOB
CEL

34. DOS AN EXES

34.1. S80 panes integranles dente editalos seguintes anexos

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

1-- Declaragao de Micro-Empnsa e Empresa de Pequeno Ported
11- Modelo de DeclamQao de Superveniencia de Fate Impeditivo
111- Terms de Refer6ncia:
IV - Projeto B6sico (Mapa da area e Listagem das viag do Estacionamento Rotativo)v - sinalizacgo:
Vl- Minute de Contrato:
Vll- Declaragao Mellor Idade
Vlll- DeclamQao Visita Tecnical
IX - Declaragao ngo Visits T6cnica;
X -- DeclaraQao Cadastro SEADI
Xt -- DeclaraCgo ResponsaveIT6cnico;
Xll- Declaragao que n8o inside nas Veda96es do Art. 9' da Lei de Licita②esl
Xlll- Glossgrio

'=

35. DO FORA

35.1. As quest6es decorrentes da execugao dente instruments, que ngo possam ser dirimidas
administrativamente. servo processadas e julgadas na Vars da Fazenda POblica. no Ford da cidade de
Jo&o Pessoa/PB, com exclus80 de qualquer outdo. por mats privilegiado que sega

Joie Pessoa, 03 de mata de 2019
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:01- DEI MICRO-EI EMPI :NO PORTE

CEL

DECLARAQAo DE MICRO-EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins de participagao na Concorr6ncia POblica n '. 01/2019, a(o)(Name complete do
Proponente)..............."...., CNPJ, sediada (o) ...... (Enderego Complete), declara. sob as penal da lei que
6(Microempnsa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o casa). na forma da Lei Complementar n.a
123, de 14 de Dezembro de 2006, para fazer prova da referida condigio, apresento (c6pia do Terms de
Opgio do SIMPLES, ou LUCRO PRESUMIDO expedido peta Receita Federal, ou Certid5o expedida pda
Junta Comercialdo localda sede da licitante) estando dente da obrigatoriedade de declarar ocorr6ncias
posteriores

'3

de de 2019. (Locale data)

Assinatura do representante legalda empresa
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ANEXI DE DECI INl£NCIA DE FJ iEDITIVO SEMOB
CEL

Ref.:(Identificagio da Licitagio)

Eup.....'''''''--'-''-''-'''''e ee .+...''+'-+'-''--e'-'''''+P'++.4''+'''+'''-'+'-+'''''+ R(' lla .''-+'-+'''--''''e''P) CPF Ng......-'+'--'-''''''-'''''+'+p
Representante Legal da empresa ............................................-----"...., CNPJ ng

DECLARE que nio existe fato impeditivo para habilitagao da licitante no
presente processo licitat6rio, que nio foi declarada inid6nea e nio esb impedida de contratar com o
coder POblico de qualquer esfera, ou suspense de contratar com a Administragio, que se responsabiliza
por toda documentagio apresentada para habilitagio da licitante no presente processo licitat6rio,
respondendo civil, criminale administrativamente pda idoneidade dos documentos entregues e que se
compromete a comunicar ocorr6ncia de fates supervenientes.

'1

(data)

(Representante Legal)

f'
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:0 111- TI REFER6NCIA

l ESCOPO

1.1As especifica96es t6cnicas estabelecem as condig6es bisicas a serem obedecidas na Concessio
Onerosa dos sewiQos de ImplantaQao. OpemQao. Manutengao e Gerenciamento do Sistema de
Estacionamento Rotativo Pogo de velculos nas viag, logradouros e areas pOblicas do Municrpio de Joie
Pessoa. e locals determinados pda concedente, conforme especificaQ6es constantes neste documents e
nos anexos. os quais s8o panes integrantes e insepar6veis dente instruments.

1.2 A execuQao de todos os servigos deve ester rigorosamente de acordo com os memorials. detalhes e
prescriQ6es contidas nas especifica96es do Edital. Terms de Referenda, Prdeto Basics, Leis e Decretos
Municipals e Portaria 72/2018

1.3 Na exist6ncia de servigos nio especificados. a Concessiongria somente podera execute-tos ap6s
parecer favorgvelda Concedente

'1 1.4 Define-se:

a) CONCEDENTE: Superintendencia Executiva da Mobilidade Urbana de Jogs Pessoa - SEMOB

b) CONCESSIONARIA: Empresa Contratada para a execugao dos servigos.

2 RELACIONAMENTOS DA CONCEDENTE E CONCESSIONARIA

2.IA Fiscalizagao dos serviQos contratados sera realizada por pessoaldesignado pda Concedente

2.2 A Concessioniria deve alender de imediato as determinag6es da Fiscalizagao
especifica96es do Edital. Terms de Referenda. PraUeto B4sico e do Contrato

de acordo com as

2.3 A Fiscalizagao tem plena autoridade para suspended, por meir administrativo* os sewigos. total ou
parcialmente. sempre que julgar conveniente por motives t6cnicos, de seguranga. disciplinar ou outros
que julgar conveniente. Em todos os castes. os sewigos s6 podem ser reiniciados por ordem da
Fiscalizagao

2.4 A exist6ncia e a atuaQao da FiscalizaQao em nada diminuem a responsabilidade Onica. integnle
exclusiva da Concessiongria no que concerne ao$ servigos e subs implica96es pr6ximas ou remotes,
sempre de conformidade com o Contrato, o C6digo Civlle demais leis ou tegulamentos vigentes.

2.5 Ap6s a assinatura do contrato, a Concessiongria deverg infbrmar a Concedente. os deus
representantes credenciados que demo responsaveis pda gerencia e coordena$ao dos serviQos
contratados. Casa haja substituigao dos representantes da Concessiongria dunnte a execugao do
contrato, dever6 ser imediatamente informada a Concedente

2.6 0s representantes da Concessionaria servo o$ responsaveis diretos pdas intenonex6es com a
Concedente

2.7 A convocaQao de reunites gerenciais extraordin&rias com os representantes da Concesston6ria
devergo ser estabelectdas atrav6s de agendamento do local. data e hora. As reunites nio servo objeto de
Gusto para a CONCEDENTE

2.8 Qualquer empregado da Concessionaria ngo poder6 alegar. em hip6tese alguma, coma justificativa ou
defesa, desconhecimento. incompreensao, dOvidas ou esquecimento das c14usulas e condig6es das
Especifica96es deste terms de referenda. editale do Contnto

2.9 0 quadra de pessoal da Concessionaria. empregado nos servigos. deve ser constituido de pessoa
competente. h6bile disciplinado, qualquer que sega a sua fungal, cargo ou atividade. , .
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2.10 A Concessiongria e obrigada a afastar imediatamente do servigo e do local de tmbalho todd e
qualquer empregado julgado pda FiscalizaQao com conduta inconveniente e que possa prqudicar o bom
andamento dos trabalhos e a perfeita execugao dos serviQos

2.11A Concessiongria nio podera executor qualquer servigo que ngo estqa em contrato, salvo
autorizado pda Concedente

3 RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONARIA SEMOB
CEL

3.1 A responsabilidade da Concessiongria 6 integralpara todos os serviQos a serem executados.

3.2 A presenga da Fiscalizagao ngo implica na diminuiQao da referida responsabilidade.

3.3 E de inteira responsabilidade da Concessionaria. a restituiCao de quaisquer danes e avarias causados
em fungal da execugao dos sewigos

''1
3.4 0s ensaios. testes e demais provas exigidas pda Fiscalizagao e normal t6cnicas oficiais para boa
execuQao dos servigos, correr&o sempre por conte da Concessioniria e de acordo com os m6todes
adequados, preconizados nas normas especificas vigentes

3.5 Nio ser80 aceitos pda Fiscalizagao
previamente aprovados.

os servigos executados com materials que nio tenham sido

3.6 A fiscalizagao da Concedente estari a disposigao para dirimir quaisquer dOvidas que possam ocorrer
durante a execugao do contrato

3.7 Todd e qualquer serviQO mencionado em qualquer documents que venha a integer o Contrato(Terms
de Refer6ncia e EspeciHca96es Tecnicas), seri executado obrigatoriamente sob a responsabilidade da
Concessioniria

3.8 CabeM a Concessioniria verificar e conhrir todos os documentos e instruQ6es que Ihe forem
fbrnecidos pda Concedente. comunicando a este qualquer irregularidade. incorngao ou discrepancia
encontrada. que desaconselhe ou impega a sua execuQao. A nio observincia destes dispositivos
transferiM a Concession6ria ladas as responsabilidades pele funcionamento ou instabilidade na execuQao
dos servigos

3.9 No casa dos trabalhos ngo estarem sends executados de acordo com as especificaQ6es do terms de
relbrencia. edital e do contrato, podera a Concedente. a16m das sanQ6es previstas no contrato ou na
legislaQao que rege a materia. determinar a paralisagao totalou parciaf dos sewigos

3.10 A Concessionaria
legislagao vigente.

deverg tolerar a permanencia do usugrio por at6 10 minutes: respeitada a

4 CRIT6R10S DE JULGAMENTO DA PROPOSTA T6CNiCA E DE PRE90

4.IA classificagao das propostas obedecergo ao criteria de Melhor T6cnica e Prego - considerando a
melhor proposta em razgo da combinagao dos crit6rios de melhor t6cnica com o de major ofer% peta
outorga da concess8o -- devendo ser respeitado o percentualmlnimo de 15%(quinze por cents) da
receita totalbruta para oferta.

4.2 Durante Q julgamento e anilise das propostas. redo verificadas as conformidades das propostas
apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Terms de Refer6ncia, devendo ser classi$cadas
aquelas que atenderem plenamente a esses requisites.

4.3 Sera criada pda Concedente a Comissio de Avaliagao T6cnica formada no minima por 03 membros,
que seri responsavel pda anglise e julgamento e atribuiri uma Nota T6cnica(NT). representada pele
somat6rio das informaQ6es. conforme exigido neste Terms de Referenda, obedecendo aos seguintes
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SOLU96ES PROPOSTAS -lSD

')

Obs. A pontuagao da tabela(SP) e acumulativa

CIDADES 0PERADAS COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO COM TiQUETE ELETR6NICO
C

Nenhuma cidade
At6 Tr6s cidades
Quatro cidades
Cinco
Arima de cinco cidades

0

pontos
10 pontos
15 pontos
20 pontos

CEL

PONTE DE VENDA ATRAV6S DE TERMINAL ELETR6NICQS E APP (PV)

D6rHtil; h6MO sisteMI n80 di$p6e de

terminal$xo e nem APP para a venda e recarga de
tiquete eletr6nico.

O sistema disp6e de para a e

recarga de tiquete eletr6nico.

O sistema disp6e de terminal para a venda e
recarga de tfquete eletr6nico.

O sistema de APP para a e recarga
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  Apresentou Ngo apresentou

Descrever um resume do modus apemndis a ser utilizado para
o Sistema de Estacionamento Rotativo Page

2.5 (pontos) 0

Descrigao detalhada da tecnologia ofertada. ressaltando os
seguintes itens indispensaveis: Equipamentos a serem
utilizados para operaGao(incluindo especificag6es t6cnicas) e
de armazenamento de dadosl protocols de transmissio de
dados(wireless, 4G ou superior); EspecificaQ6es do software,
dos m6dulos operacionais(a serem utilizados no$
equipamentos de emissio de tlquetes) e dos m6dulos de
gerenciamento(para controls de arrecadagao. cadastro,
gerenciamento e gestao de relat6rios)

2,5 (pontos) 0

Organograma das estruturas T6cnico-Administrativas e
Operacionalprevistas para a execugao do objeto om licitado.
quantitative e qualitativamente condizentes com a
necessidade e os termos previstos no Editale deus anexos

2.5 (pontos)  
Cronograma de implantagao considerando as etapas de
equipamentos, sinalizagao horizontale vertical, a formagao de
equipes e o treinamento

2,5 (pontos) 0

TOTAL lO (pontos)  
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FISCALIZAQA0 DA OCUPACAO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO - IEQI

4.4. A pontuaQao nio e acumulativa pan as tabelas(CO e FO). ou sega, sera admitida apenas uma
pontuagao por tabela. Ex: Na Tabela CO a licitante poder6 obter 0. 5, 10. 15 ou 20 pontos no mdximo e na
Tabela FO a licitante podera oster 0. 20, 30 ou 50 pontos no miximo

4.5 Em casa do Licitante Zerar uma Pontuagao
Automaticamente Desclassificado do certame

em qualquer das tabelas (SP, PV e FO) sera

4:6 A Note T6cnica de coda licitante corresponder6 ao somat6rio dos pontos acumulados por coda quesito
atendido de aoordo com as tabelas arima

NT= SP + CO + PV + FO
NT
SP
co
PV
FO

Note T6cnica
Solu96es Propostas
Cidades Operadas
Pontos de Venda
FiscalizaQao da OcupaQao

CEL

IN'j '

4.7 Depots de calculadas as Notas Tecnicas(NT) de ladas as Licitantes. ebbs serge classilicadas em
ordem decrescente, da major para a menor note.

-]
4.8 A Comissio Especialde Licitac6es atribuir6 a Note de Prego (NP) de acordo oom a coma da Rota
reference ao repasse e a pontuaQao do valor da tariff. com repasse minima de 15%, conbrme tabelas
exemplificativas abaixo

PONTUA9AO DE REPASSE (eBl- VARIAgA0 0BRIGAT6RIA

% DE REP.

Obs. A pontuagao atribuida ao repasse seri o valor absolute do repasse

Exemplo
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Fiscalizagao nio automatizada 0 Pontos
Fiscalizagao atrav6s de terminalportatil 20 Pontos

Fiscalizagpo Btnv6s de veiculo com e turn

automgtica de placas (OCR)
30 Pontos

Fiscalizagao atrav6s de terminalp6tbtiiiG8iidiii aii
leitura automitica de places(OCR)

50 Pontos

LICITANTE REPA$SE NOTA ATRIBU DA VALOR ABSOLUTE - PR
  KRESA A 15. % l .23

E PRESA B 23.40% 23.40
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TABELA DE PONTUAgAO SABRE O VALOR DA TARIFAJW) - VARIA9A0 0BRtGAT6RIA
MULTIPLOS DE R$ O,05

SEMOB
CEL

(''
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VALOR DA TARIFA R$ PONTOS
3,00 20

2,95 21

2,90 22

2,85 23

2,80 24

2,75 25

2,70 26

2,65 27

2,60 28

2,55 29

2,50 30

2,45 31

2,40 32

2,35 33

2,30 34

2,25 35

2,20 36

2,15 37

2,10 38

2,05 39

2,00 40

1,95 41

1,90 42

1,85 43

1,80 44

1,75 45

1.70 46

1,65 47

1,60 48

1,55 49

1.50 50

1,45 51

1,40 52

1,35 53

1,30 54

1,25 55

1,20 56

1,15 57

1,10 58

1,05 59

1,00 60
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4.8.IA variagao do prego das tariffs nas Propostas Comerciais obrigatoriamente sera de m01tiplos de R$
0.05 (cinco centavos). ' '

4.8 2 0 Valor minima da Proposta para a Tariff seri de R$ 1.00(um real) e o valor mgximo sera de R$
3.00 (tree reals)

4.8.3. Havendo EPP's e/ou ME'$ habilitadas no certame
Complementar n ' 123/2006. nos seguintes termos:

sera obsewado o disposto no Art. 44 e 45 da Lei

4.8.3.1 Na licitagao seri assegumda. coma criteria de desempate
microempnsas e empresas de pequeno porte

preferencia de contratagao para as

4.8.3.2.Entende-se por empate aquelas situag6es em que as propostas apresentadas pdas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou at6 10%(dez por cents) superiores a
proposta maid bem classificada

4.8.4 Para c61culo da Rota da Proposta de Prego deveM ser utilizada a formula abaixo

NP = PR+VT
Onde

NP - Note de Prego
PR - Pontuagio de Repasse
VT - Pontuagio sabre o valor da Tariff

4.9 Apes auferir as Notes t6cnicas e as Notes da Proposta de PreQos
de cada licibnte, que sera apresentada mediante a seguinte formula:

serge calculadas a Nora Final(NF)

Onde

NF = Note Final
NP = Nota de Prego
TP= Tariff Proposta pda Licitante
NT = Note T6cnica

SEMOB
CEL

N

4.9.1 Em casa de empate na Note Final(NF) dever6o ser seguidos os seguintes crit6rios:

a) Mellor valor de tariff
b) Maier percentualde repasse
c) Utilizar os crit6rios $ 2' do Art. 3o e $ 2o do Art. 45 da Lei 8.666/93

4.9.2 A distribuigao diferenciada em relaQao & Nota de Prego e Note Tecnicq, a qualfaz preponderar a
primeim sabre a segundo. justifica-se pda natureza comum do servigo, Dade o preenchimento dos
requisites mlnimos previstos no Terms de Refer6ncia ja 6 suficiente para prestagao eficiente do sewigo
pablico de estacionamento robtivo

4.10 A empresa classificada em prtmeiro lugar deveM apresentar no memento da avaliagao dos
equipamentos os seguintes itens/sistemas: 01 (um) Terminal Compacts Informatizado (PDV). 01 (um)
Terminal M6vel. 01(um) Sistema de Gestio Operational em ambiente Web e 01(um) veiculo passelo
equipado com sistema de leitura de places(OCR) para realizaQao de teste de campo. pam avaliagao
de funcionalidades da inspegao de places de veiculos estacionados. tudo de acordo com as
especificaQ6es t6cnicas constance neste Terms de Refer6ncia e Projeto Bgsico. /'/
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SEMOB
CEL

.r,4
4 110 velculo passeio equipado com sistema de leitum de placas (OCR) seM avaliado confbrme descr to
neste Terms de Refer6ncia

4.12 A empresa classiHcada em primeiro lugar deverg apresentar no memento da avaliaQao dos
equipamentos c6pias das documentag6es t6cnicas apresentadas no envelope Proposta Tecnica, para que
posse..:e verificar a sua compatibilidade com as exigencias descritas neste Terms de Refer6ncia e deus

4.12.1 Nessa apresentaQao das c6pias da documentagao t6cnica
que ngo constavam originalmente no envelope Proposta T6cnica

nio serif aceitos documentos novos

4.13 A empress classificada em primeiro lugar deveM indicar ao memos 01(um)
acompanhar a avaliaCao dos equipamentos e sistemas junta ao t6cnico da SEMOB.

representante para

4.14 0s requisites avaliados Feral atribuldos, SIM quanto atender as especificaQ6es dente Terms de
Refer6ncla e deus anexos e NAO quando nio atender ou atender parcialmente as especificaQ6es

4.15 A aferiQao dos Equipamentos e Sistemas sera realizada pda Contratada, devendo a mesma
apresentar o certificado de aferigao emitido por 6rgao competente. De posse dos certificados. a Comiss8o
de Andlise T6cnica emitirg parecer

4.16 0 ngo atendimento
g da ompresa licitanto.

item (15) acarntar6 na

'3
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OS REQUISITES A SEREM AVALIADOS
a REQUISITOS DE OPERA DO SISTEMA SIM   0

l
O sistema de cargo e recarga de cr6ditos para uso do estacionamento avaliado
permite a realizagao atrav6s da patina de com6rcio eletr6nico(WEB). via Portal
WAP ou APP usando telefone celular ou pele Panto de Venda (PDV)?    

2
O sistema de calga e recarga de cr6ditos para uso do estacionamento avajiado
permite pda internet, o pagamento dos cHditos a ser realizado por cargo de
cr6dito/debits ou bolero bancirio?    

3 O sistema avaliado permite que Q usu6rio realize ativagao do Tiquete virtualde
estacionamento atnv6s do PortqlWAP ou APP usando o Telefone Celular?    

4
O sistema avaliado permite que o comprovante da emiss8o do tfquete deja
disponibilizado atrav6s do site especltico, atrav6s do Portal WAP ou APP
usando o Telefone Celular e PDV?    

5
O sistema avaliado permite que o usu8rio se identitique digitandd saas
credenciais de ace$$o no seu cadastramenta nQ site atrav6s do PortalWAP ou
APP usando Q Telefone Celular?    

6
O sistema de cargo e recarga de cr6ditos pan uso do estacionamento avafiado
permite pele panto de venda(PDV). Q pagamento dos cr6ditos a ser realizado

cartgo de cr6dilo/debits ou dinheiro e ativac8o do Tlauete virtual?    
       

b TERMINAL PORT TIL NA FISCALI   O DO ESTACIONAMENTO SIM N  
l Conectada as bases de dados remotes, sio capazes de exibir infbrmaQ6es

sabre os tfquetes virtuais. tais coma: "aus6ncia de tiauete". "tlauete vencido"?    
2

Realizar o registry de dada events de fiscalizaQao dos tiquetes virtuais
Identilicando o opemdor. no instante da consults ds plazas dos velculos e a
situacio do mesmo?    

3 Gear na consults a$ places dos velculos. informag6es estatfsticas sabre taxas
de ocupacgo e de respeito de coda setter do estacionamento 00blico?    

4 Acesso on-line e em tempo realms informs la Concedente?    
       

C O Velculo utilizado na Fiscali   SIM N 0
  O veiculo eauipado com sistema de leitun de aces OCR    o de    
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SEMOB
CEL
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teste de campo, com
taxa de detecQao minima de 85% dos velculos monitorados, e precisao minima
de 90% de aQgljQ$ QID relagao a leitura de placas dos velculos detectados?
Os dados das inspeg6es de veiculoi realzadas atnves do velculo passeio
equipado com sistema de leitura de places(OCR) para realizagao de teste de
campo foam disponibilizados no sistema de Gestgo Operational atrav6s de
consultas de placas inspecionadas e tamb6m permitiram a geragao de
informagaes estatlsticas sabre taxes de ocupaQao e de respeito para a area
utilizada na avaliacgo da amostra?

PARA ARRECADACAO DO SISTEMA
Relat6riQ$: por data e resumes totalizadores sabre a arrecadac80 num oer odo?
Horns de estacionamento comercializadas/utilizadas por periods (dia/m6sl?

SIM

CREDITOS PARA USO NO ESTACIONAMENTO. ATRAVES DE
ESPECiFICO. COM AS SEGUINTES FUNC10NALIDADES
Cadastramento e atualizacao de dados pessoais dos usuirios?
Consultas de saldos e extratos da utilizac8o da usu6rio?
!Qlglma96es e regras sabre o uso do sistema de estacionamento?

ao das yqgq$ qp g$⑩Qjonamento?

'1
SIM ⓒ

i
2

SEGUiNTES CARACTERISTICAS MINIMAS
Display grafico para visualizaQao das opc6es do sistema especificado?
Impressora integrada ou de uso externo atrav6s de conex8a Bluetooth. do tips
t6rmica, com detecc&o de aus6ncia e Dresenca de naoel?
Eauioamento com Teclado ou tele QUID tQPQI)$QiQgn?

SIM

l

2

3

APRESENTADA PARA VERIFICAR A SUA COMPATIBILIDADE
Apresentou marcos e modelos dos componentes do objeto licitado e ofettido.
bem coma manuais e especificac6es t6cnicas?
A descriQao da infraestrutura a ser disponibilizada (instala96es equipamentos
veiculos e pessoal
Apresentou a metodologia operacional do sombre di d69tio do sistema de
estacionamento rotativo a ser ofeftado?

)resentou a metodoloaia ooeracionaldo sistema de fiscalizaQao?

SIM

'3

5 EQUIPAMENTOS

5. ITerminalCompacto Informatizado

a) Equipamento computadorizado, dotado de comunicagao de dados e impressora, utilizados para realizar
a venda de tlquetes virtuais, compra de cr6ditos de cargo e recarga.

5.2 TerminaIM6vel

a) Equipamento portatilcomputadorizado. dotado de comunicaQao de dados sem fio/GPRS/3G e dotado
de impresson temiica, aeoplada ou nao. utilizado pelts operadores da Concessionaria e pda fiscalizagao
da Concedente.

5.3 Di$tribuiQao dos Terminals f"
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a) A distribuigao dos pontos de vendas(PDV) nas areas do estacionamento rotativo deveri ser
implantada de forma que o usudrio ao estacionar o seu veiculo se desloque no miximo 80(oitenta)
metros para adquirir o tiquete Virtual

6 OPERAQA0 DO SISTEMA

6.1 AquisiQao de Cr6dito

a) A carga e recarga de cr6ditos para uso do estacionamento sera feith atnv6s da pagina de com6rcio
eletr6nico(web). via PortalWAP ou APP uganda telefbne celular. nos pontos de venda(PDV) distribuldos
na area do estacionamento

b) Na internet. o pagamento dos cr6ditos deveM ser reallzado por cargo de cr6dito/d6bito ou bofeto
bancario, enquanto nos pontos de venda sera realizado o pagamento por cart8o de cr6dito/d6bito e eme

c) Na oomph de cr6ditos pda internet ou pele celular. o cliente seM solicitado a ler e aceitar um terms de
condi96es de u$o. contends as regras, restrigOes e condi90es de utilizaQao do estacionamento na
modalidade de tfquetes virtuais.

6.2 Emissio de tfquetes virtuais para clientes cadastrados

a) O usugrio deveri estacionar seu velculo e realizar a emiss8o do tlquete virtual de estacionamento
atrav6s dos seguintes meios

1 - Atrav6s de Portal de Voz usando o Telefone Celular: O usugrio ir6 discar para o ntlmero de
atendimento automatizado do portal de voz para realizar a ativagao de um tiquete virtual. O usuirio
deverA ser identificado automaticamente pele sistema se o telefone utilizado tbr o mesmo registrado no
seu cadastramento no site. Se o telefone utilizado for outro nio cadastrado. o sistema solicitar6 a
identificagao do usu4rio atrav6s de dados cadastrados(namero do celular ou CPF cadastrado e senha)

b) No passe seguinte o sistema informa o saldo do usugrio e as op96es abaixo:

1- AtivaQao do tlquete de estacionamento confbrme os hoMrios de chegadal
11- Tempo corrido de ativagao do tlquete;
lll- InformaQ6es sobre o saldo disponrvell
IV - OpQao de falar com a centmlde atendimento.

SEMOB
CEL

1.... ..- '
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c) Atrav6s de PortalWap ou APP usando o Telefbne Celular: O usu6rio ir6 acessar um site WAP ou APP
para realizar a ativaQao de um tfquete virtual. O usugrio dever6 se identificar digitando o n6mero do seu
telefone, CPF ou e-mane a sua senha, registrados no seu cadastmmento no site

d) No passe seguinte o sistema informa o saldo do usu6rio e as op96es abaixo

1- AtivaQac do tiquete de estacionamento conforme os hoMrios de chegada
ll- Informa96es sabre o faldo disponivell
llj- Tempo corrido de ativaQao do tiquetel
IV- Opgao de mandir e-mailpam a centralde atendimento

e) O valor do tfquete virtualemitido seM debitado do faldo do usufrio e a sua ativagao deve ser eletr6nica
e imediata. ngo necessitando que o usugrio posicione o tlquete no interior do velculo. O comprovante da
emissgo do tiquete sera disponibilizado atrav6s do site de relacionamento, na internet.

f) O usuirio deveri ter a opgao de se cadastrar e efetuar a campra ou recarregar cr6ditos diretamente no
panto de venda(PDV), podendo tamb6m delta forma ativar seu tlquete virtual atrav6s do celular. n8o
necessitando da utilizagao de cartgo de cr6dito

6.3 Emissio de tfquetes virtuais para clientes ndo cadastrados f''
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a) .O. usugrio ngo cadastrado dever6 estacicnar seu velculo e se dirigir a um ponte de venda(PDV) mats
pr6ximo, deverg informer a place do velculo para o qual desqa emitir o Tiquete Virtuale efetuar o
pagamento

b) A ativaQao do tfquete deve ser eletr6nica e imediata, n&o necessitando que o usuirio volte ao velculo
para posicionar o tlquete no seu interior. Dever6 ser emitido um recibo comprovante da compra

7 CARACTERISTICAS TiCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

7.1 TemlinalCompacto Informatizado

a) Equipamento computadorizado com impressora t6rmica e as seguintes caracterfsticas minimas
1- Processador 32 bits
11- Mem6ria de Dados ngo vo16tilmlnima: 't6MB:
111- Mem6ria SDRAM minima: 8MB;
IV - Display: Gr6fico ou Alfanum6rico com retro iluminaQaol
V - Teclado com op96es de digitar Letras e NOmerosl
Vl- Portal de Comunicagao USB
Vll- Impressora grgfica t6rmica para impressao de caracteres alfbnum6ricosl
Vlll- Modem GPRS: QUADBAND(850-900-1800-1900)I
IX - Interface Ethernet;
X - Voltagem: 110 a 230 V.

SEMOB
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7.2 TerminaIM6vel

a) Equipamento computadorizado com as seguintes caracteristicas minimal:
1- Display grafico para visualizagao das opg6es dos sistemas especificadol

ll- Impressora integrada ou de uso externo atrav6s de conexfo Bluetooth. do tips Hrmica, com detecgao
de aus6ncia e presenga de papel;
111- Equipamento com Teclado ou tele com touchscreen;
IV - AlimentaQao atnv6s de bateria recarregavelcom autonomia minima de 8h
Interface USB;
V - Modem integrado de comunicagao GPRS/UTMS/HSDPA.

8 CARACTERiSTICAS TiCNICAS DOS SOFIWARES

8.1 Software embarcado no terminalcompacto

a) A concessioniria deve disponibilizar um sistema informatizado(embarcado ou remote)
equipamentos de panto de venda(PDV) com as seguintes caracterlsticas
1- Tela de identificagao do operador responsavel(abertura e fechamento do caixa)I
11- Tele de venda de tiquetes virtuais com opQao de impressao de recibo;
111- Tele de venda de cr6ditos(para clientes cadastrados) com opQao de impressao de recibo;
IV - Tela de ativagao do ttquete;
V - Tele de cadastnmento de usuario(CPF. nOmero do telefone celular e place dos veEculos)

nos

8.2 Software embarcado no terminalm6vel

a) A Concessionaria deve disponibilizar um sistema informatizado(embarcado ou remote) nos
equipamentos de monitoramento das vagas com as seguintes caracterlsticas:
1- Tele de identificagao do responsavel(abertura e fechamento de servigo)I
11 - Tele de operaQao de monitonmento das vagus com consults de placas para verificagao da situagao
dos velculos estacionados.

9 VIG£NCIA
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a) A vigencia da outorga da concessio sera de lO(dez) ands. a costar do recebimento da primeira Ordem
de SewiQO. podendo este ter seu puzo prorrogado por igual perfodo. au ser rescindido. se assam for da
vontade de qualquer das panes, na conf6rmidade do estabelecido na lei 8.666/93. Lei das Concess6es
POblicas e alteraQ6es posteriores

10 OPERA9Ao

10.1 A fiscalizagao do Sistema de Estacionamento Rotativo sera efetivada pda Concedente e sells
instrumentos legais. cabendo a Autoridade de Tr6nsito o total apoio a opemQao, fazendo cumprir as
normas semis de transito. contbrme as disposiQ6es legais vigentes. principalmente no sentido de
autuarem os eventuais infratores que nio respeitarem o sislema, aplicando-lhes as autuaQ6es e
penalidades cablveis

l0.2 A Concession6ria gerenciard o Sistema de Estacionamento Rotativo:
usu6rios sabre os procedimentos e f6mlas de utilizagao

monitorando e orientando os

l0.3 0 monitoramento do estacionamento poder4 ser realizado por equipamentos porUteis e/ou velculo
com sistema de leitura automgtica de placas(OCR) conectada a bases de dados remobs, capazes de
exibir informa96es sabre os tlquetes virtuais emitidos, aus6ncia de tlquete. tiquete vencido, tempo de
permanencia

'1

l0.4 0 Veiculo com Sistema de Leitura Autom4tica de Places(OCR) deve possuir cameras pan hzer c
rastreamento das places. comunicagao via 4G ou superior e GPS e sua operagao deve apresentar uma
taxa de detecQao minima de 85% dos velculos monitorados e uma taxa de acerto de leitum no minima de
90% das ptacas dos velculos detectados.

l0.5 0 sistema infbrmatizado farc o registry de dada events dos trquetes virtuais, identificando o operador,
o instance da consults is places dos veiculos, a situagao do mesmo. O sistema dever6 gear informag6es
sabre taxes de ocupagao e de respeito de cada setter do estacionamento rotativo, que pcdem ser
acessadas on-line e em tempo realpelos gestures

l0.6 A CONCESSiONARIA dever6 disponibilizar OPERADORES DE ESTACIONAMENTO
de I pam cada 200 (duzentas) vegas ofbrtadas no sistema

na proporgac

l0.7 0 Sistema de Estacionamento Rotativo sera implantado e operacionalizado pda Concessionaria. que
arcar6 com todos os custom e investimentos decorrentes ao longs da Concessio

l0.8 A Concessiondria deverg atender a
comunicagao da Concedente.

chamados t6cnicos em at6 2(dual) horan a partir da

11 DIVULGAQAO

ll.IA concessiongria deveM realizar. durante o periods de instalagao da primeira base do Sistema
campanhas educativas e inlbrmativas quanto a implantagao e utilizagao, em adios, jornais impresses
portais de notfcias, emissoras de televisgo e panfletos

ll.I.IAs campanhas no adia, televis&o e portais de notlcia devem ser veiculadas em um perlodo de lO
(dez) das Oteis. sends 5(cinco) anteriores ao inlcio efetivo das operaQ6es do Sistema e 5(cinco)
posteriores ao infcio efetivo da opera96es do Sistemat

11.1.2 A campanhas em jornais impresses deve ser dividida igualitariamente no perfodo anterior e
posterior ao inlcio etbtivo das opera96es do Sistema

11.1.3 No radio, as campanhas educativas devergo ser realizadas em. no minima, duas emissoras locals,
sends criteria de definigao o [ndice de audi6ncia. A campanha deve canter. no minima. 20 (vinte)
inserQ6es, sends 2(dubs) por dia nos motdes especificados anteriormente. dada insergao deve canter 15
(quinze) ou 30 (trinta) segundos coda. distribuldas nos horArios de maier audi6ncia (entre 12h e 14h e .
entre 17h e 19h); ig'/
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11.1.4 Na televisao, as campanhas educativas deverio ser realizadas em. no minima, dubs emissoras
ocais. sends criteria de detiniQao o Indice de audi6ncia. A campanha deve canter. no mlnimo, 20(vinte)
nser96es, sends 2(dual) por dia nos moldes especificados anteriormente. Coda inserCao deve canter 15
jquinze) ou 3C (trinta) segundos coda. distribufdas nos hoMrios de major audi6ncia (entre 6h e 8h e entre

e

11.1.5 No jornal impresso. a campanha educativa/informativa deverg ser anunciada em. no minima. 4
(quatro) publica96es, sends 2 (duas) em dias Oteis e 2 (dual) aos domingos. com um quarts (1/4) de
paging coda. ou na forma de encartes.

11 1.6 Nos porbis de notrcia, as campanhas dever6o ser veiculadas em. tto minima. quatro sites, sends
criteria de deHniQao o maier nOmero de acessos digrios. A campanha deveM contar com um banner em
localde destaque do portal, sem que deja necess6rio o uso da barra de rolagem para visualize-1o

11.1.7 0s panfletos ou folhetos educativos devem ser distribuidos nos locais de funcionamento do
Sistema por um puzo de 7(sete) dias anteriores ao efetivo inicio de operaQao do Sistema e nos 7(sete)
dias posterioresl

-'1
11.2 0 conteOdo das campanhas deve focar na divulgaQao da implantaQao do novo Sistema, bem coma
explicar aos usuirios sua completa forma de uso e funcionamento. Tamb6m deve ser alva da campanha o
locale Q procedimento de aquisiqao dos meios que possibilitem o uso de todd o Sistema de
Esbcionamento Rotativo, de forma clara e vislvel

11.3 Today a$ campanhas, materiais e f6rmas de divulgaQao deverio ser aprovados previamente peta
Concedente

11.4 Todos os custom e despesas referentes is campanhas(criagao
responsabilidade Onica e exclusiva da Concessiondria

execuQao e dlvulgagao). servo de

11.5 Na implantagao da 2' face devedo ser feitas novas campanhas educativas e informativas nos
moldes da primeim etapa

12 SINALIZAgAO

12.10 proUeto de sinaliza9ao verticale horizontal do Sistema de Estacionamento Rotativo dever6 ser
entregue pda Concessioniria pan aprovagao junta a Concedente. O Prqeto devs ester em consondncia
com a legislaQao vigente''')
12.2 A Concessioniria sera responsavel Deja aquisigao. implantacao e manuten⑩o(durante todd o
contrato) da sinalizagao horizontale verticaldo Sistema de Estacionamento Rotativo. com a aplicagao de
pintum e instalaQao de plazas de sinalizaQao nos padr6es exigidos pda Concedente e legislagao em
vigor

12.3 Conforme Lei Ordingria n ' 12.709, de 17 de Dezembro de 2013. as Ruas Princesa lsabele Padre
Azevedo, devergo ser sinalizadas coma parte do Projeto 'Rua Li16s'

13 OISPONlnILIZA9Ao DE DADOS

13.1 0 Sistema de Estacionamento Rotativo Eletf6nico deverg disponibilizar os dados brutes nos
equipamentos instalados de forma on-line e em tempo real na Centnl de Controle e OperaQ6es da
Concessiongria e da Concedente.

14 CENTRO DE CONTROLE E 0PERA96ES DA CONCEDENTE

14.1 A Concessiongria deverg instalar e manter na Concedente, I (um) microcomputador com I (uma)
impressora e todos os demais hardwares e softwares necessgrios ao total acompanhamento,
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planqamenta. gerenciamento e controle operational do Sistema. permitindo uma permanente aferigao
financeira e t6cnica do Sistema por parte dos t6cnicos da Cencedente. conforme configuraGao descrita no
Anexo Ideste Terms de Refedncia

14.1.1 A16m dense microcomputador, a Concessiongria devef6 disponibilizar, instalar e master na cede da
Concedente um Servidor que fbrg parte do Centro de Controle que teri capacidade de armazenar todos
os dados(videos. arquivos texts, Planilhas. Graficos. PDF, etc) referente ao sistema gerencial do
estacionamento rotativo e operagao do software de gestao, permitindo a visualizagao em tempo realdas
operaQ6es. status de ocupagao das vagas e seuslndices. conforme configuraQao descrita no Anexo ll
dente Termo de Refer6ncia

14.2 0s equipamentos, descritos arima dever8o ser instaiados no inlcio da operagao do sistema

14.3 No casa de haver necessidade de remogao do equipamento para manutengao t6cnica
devolugao e transporte do mesmo dever8o ser efetuados pda Concessioniria

a retirada

14.4 0s equipamentos devergo ter manutengao preventiva e ccrretiva a custa da Concessiongria. Ap6s o
t6rmino do oontrato estes equipamentos passargo a ser da Concedente

14.5 0s relat6rios disponibilizados via software de gestao ser80 0s seguintes:

a) ArrecadaQgo do sistema, por data. por perlodo e resumes totalizadoresl
b) Dados estatlsticos references a utilizaQao do estacionamento, para cglculo de indicadores de
desempenho incluindo taxes de ocupagao(percentualde vegas ocupadas do estacionamento) e taxa de
respeito(percentualde vagas ocupadas que respeitem as regis do estacionamento quanto a utilizagao
do tlquete e sua validade)I
c) Horan de estacionamento comercializadas/utilizadas(dia/mes)I
d) Dispositivos de utilizaQao comercializados/utilizados(dia/mes);
e) UtilizaQao do sistema por tips de pagamento(dia/mes);
f) Medias de tempo de utilizaQao(local/dia/mes)

14.5.1 A16m dos relat6rios mencionados arima, o Software dever6 permitir a inclusio de outros relat6rios
considerados importantes.

15 SISTEMAINFORMATIZADO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO

15.1 Um sistema informatizado em ambiente virtual de internet para prestar infbrmag6es de forma
integrada, com cadastro de usuirios e aquisiQao de cr6ditos para uso dos sewiQos de estacionamento
rotativo. atrav6s de um Portalde Relacionamento com as seguintes funcionalidades e caracterlsticas

a) Cadastnmento e atualizagao de dados pessoais dos usuarios;
b) Aquisigao de cr6ditos de cargo e recarga para uso do estacionamento rotativo atrav6s de pagamento
por cargo de cr6dito/d6bito/boleto bancariol
c) Consultas de saldos e extntos da utilizaQao do usuario:
d) InformaQOes e regis sabre Q uso do sistema de estacionamentoIMapa virtualcom a localizagao das
vagas do estacionamento pOblico; Canalde comunicagao com o usugrio

15.2 Um sistema m6vel de comunicaQao com o usuario. pan que o mesmo possa. atrav6s do telefone
celular, efetivar a compra e consultas dos servigos do estacionamento rotativo, devendo ser
disponibilizados os seguintes canals de acesso:

a) Site WEB ou APP

al) Sistema interativo de autoatendimento que faM interface com o usu6rio atrav6s de um mini browser
acesslvel via celular, permitindo a realizagao das operaQ6es de aquisigao de ttquetes virtuais de
estacionamento, bem coma aquisigao, ativagao de tiquetes virtuais de estacionamento, consults de
saldos, tempo de estacionamento, informag6es sabre a ocupaqao do estacionamento. etc.I /
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a2) Ambience virtual de internet que irg permitlr ao usugrio a realizagao de cadastro e operag6es de
aquisigao de cr6ditos de carga e recarga para emiss&o de tlquetes virtuais para uso do estacionamento
rotativo com pagamento atrav6s de cartgo de cr6dito/d6bito/boleto banc6rio. bem como consults de
extratos de utilizaQao do sistema Integrado e de compras

15.3 Um Sistema de Gestgo Operacionalque teri a fungal de realizar o acompanhamento da operagao
do estacionamento rotativo eletr6nico, dlsponibilizando as seguintes fung6es

a) Acompanhamento on-line e em tempo realdas atividades de fiscalizagao do uso das vagasl
b) Acompanhamento on-line e em tempo realda receita de vendas (celuiar, PDV. terminaiq;
c) Acompanhamento on-line e em tempo realdas estatlsticas de ocupagao e respeito do uso das vagas
do estacionamento
d) Gest80 e acompanhamento do atendimento das ocorr6ncias registradas pecos usuirios atrav6s de
sistema de gerenciamento e de despacho de ocorrenciasl
e) Mapa contends infbrmaQ6es sabre a localizaQao e ocupagao das vegas do estacionamento e
localizaQao dos pontos de venda(PDV);
f) Controle de cadastro de Acesso de usuarios, Setores e subsetores. Pontos de venda. Terminais m6veis.
operadores, Ocorrenciasl
g) Emiss60 de relat6rlos por Arrecadagao por perlodo. Texas de ocupagao. Ocorrenciasl Sistema de
autoatendimento, Site WAP ou APP(acesso ao sistema pele canal de dados do celular). Emissgc de
tiquetes virtuais, Consultar saldos e situagao de ocupagao das vagas do estacionamento. Consultar o
tempo de emissio do tlquete

']

15.4 Um Sistema de auditoria permanente.

a) O sistema de gestao disponibilizara a Concedente. ferramentas de acesso. via internet que Ihe
permitam monitorar de tbrma sistem6tica e on-line e em tempo real. today as informag6es de
arrecadaQao. ativagaa de tlquetes, supervisao das areas de estacionamento. supervisao da fiscalizagao,
acorr&ncias e aQ6es de manutengao, sem qualquer restrigao e de forma permanente.
b) Especificamente para opemgao do estacionamento devem ser fornecidos softwares especificos para a
supervisao da emissgo de tlquetes virtuais, capazes de acumular on-line e em tempo real todas as
emissOes de tlquetes em bases de dados. permitindo & Concedente a verificagao imediata da operaQao
do sistema. atrav6s de geragao de tiquetes para auditoria via amostm
c) A Concedente podeM indycar auditorias especializadas para avaiiar e aferir a precisao das informaQ6es
disponibilizadas

16 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUAR10

-''1 16.1 A Concessioniria deverd disponibilizar uma central de atendimento ao usugrio para tier dOvidas
ouvir sugest6es e reclamaQ6es.

16.2 Para um melhor atendimento ao usuirio do sistema de estacionamento rotativo. a
CONCESSIONARIA deverg forneoer uma Centralde Atendimento com infraestrutura necessdria que
contemple as seguintes caracterlsticas mlnimas e essenciais:

a) Disponibilizar no escrit6rio da CONCESSIONARIA, estrutum flsica com sale. m6veis e equipamentos
adequados para atendimento aos usuirios
b) Disponibilizar pessoal qualincado para atendimento aos usuirios via telefbne e/ou pessoalmente,
compreendendo em todd o horgrio de funcionamento do sistema;
c) Disponibilizar e divulgar no site. places de pontos de venda e demais melds de comunicagao
disponiveis, nOmero telef6nico para atendimento aos usu6riosl
d) Disponibilizar sistema informatizado de atendimento ao usuArio registrando: Reclamag6es de defbitos
de equipamentos e do sistema em gerallPmblemas relacionados a aquisigao de ttquetesl
e) Outras solicitaQ6es correlatas

17 CAPACIDADE DE EXPANSAO E ATUALIZA9AO T£CNICA

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Pagina 50



%.SEMOB
CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE Jiao PESSOA
SUPERINTEND6NCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
COMISSAo ESPECiAL DE tiCiTAQAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/106469

17.IEm decorr6ncia de evoluQao tecnoi6gica, a Concessiongria deveri vir a incremental. atualizar e/ou
substituir os equipamentos, sistemas e computadores instalados. submetendo a aprovagao daConcedente

17.2 Quaisquer altemg6es introduzidas devergo ter a anu6ncia t6cnica da Concedente

17.3 0s custom e despesas de qualquer natureza. decorrentes de alterag6es introduzidas
responsabilidade Onica e exclusiva da Concessiongria

devergo ser de

17:4 0s par6metros e abrangencias funcionais atualmente definidas nests especificagao poderao ser
objeto de revis8o future pda Concedente, em funQao da experiencia adquirida com a implantagao e uso
do Estacionamento Rotativo e considenndo as eventuais necessidades de adequaQao para melhor
atendimento a demanda de prestagao de servigos aos usudrios

18 DEVERES E 0BRIGA96ES DA CONCESSIONARIA

IB.IA Concedente podera, em qualquer epoca. $scalizar as condi96es dos servigos, formulando as
exigencias necessgrias & eficaz execugao dos me$mos. cabendo a Concessioniria fbciiitar a atuagao da
fiscalizagao. prestando colaboraQao plena

18.2 A Concessionaria, a quem incumbe zelar pda boa discipline de seus empregados. dever$ mant&-los
em serviQO. uniformizados, com identificaQao e plenamente capacitados a executar suas funQ6es

18.3 A Concession4ria deverg apresentar a Concedente. quando devidas e sempre que forem solicitadas
c6pias das guias de recolhimento de INSS. FGTS, ISS e PIS/PASEP de deus empregados rebrentes ao
m6s anterior do Oltimo exiglvel

18.4 0s sewigos elencados neste Termo de Refer6ncia podetao ser subcontratados pda Concession6ria
apenas de forma parcialmediante anu6ncia da Concedente;

18.4.1 0s servigos que poderao ser subcontratados, cedidos ou transferidos demo: o fornecimento de
fbrdamento, sinalizagao verticale horizontal. campanhas informativas e educativas

18.4.2 Sob qualquer hip6tese
esbcionamento rotativo.

ngo seri permitida a sul do gerenciamento do seivigo de

18.5 Manter escrit6rio equipado na cede no municipio de J080 Pessoa pam o funcionamento do setter
administrative, financeiro, aperacionale atendimento ao pOblico.')
18.6 Prestar contas mensalmente, e quando for solicitado:
termos do presente EDITAL e deus ANEXOS.

da gestao dos sewigos a Concedente. nos

18.7 Assumir por sua conte e encargo, today as despesas com a contratagao de pessoal, inc:usive
recolhimentos previdenciarios, fiscais. trabalhistas e tributaries, regidas pdas disposiQ6es de direito
privado. nio se eslabelecendo em qualquer hip6tese relagao entre os terceiros contratados pda
Concessiongria e a Concedente

18.8 Assumir todos os anus referentes & aquisiQao. implantagao. execugao, manutenQao
divulgagao e equipamentos necess6rios ao Sistema de Estacionamento Rotativo

sinalizagao

19 NORMAL GERAIS DE SEGURAN9A DO TRABALHO

19.1 0bUetivo - Estas normal visam orientar a empresa CONCESSIONARIA na aplicaQao das diretrizes
bgsicas de SegumnQa e Medicina do TrabaEho na prestagao de servigos para a Concedente, com o
objetivo de preservar a integridade do elements humana e do patrim6nio materialda CONCESSIONARIA

19.2 1nspeg6es de Seguranga -- No casa do ngo cumprimento das Normal Legais de segumnga por parte
da CONCESSIONARiA. prevista nas normal vigentes do Minlst6rio do Trabalho. a Concedente notificaM
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a CONCESSIONARIA pan que sejam sanadas as irregularidades apontadas, sob pena
penalidades cabiveis

de aplicaQao das

19.3 Suspensao dos Trabalhos por Motivo de SeguranQa - A Concedente se reserva o direito de
suspender qualquer trabalho em que evidencie risco iminente de ameaQa a seguranga das pessoas e
equipamentos, licando estabelecido que estes suspens6es ngo eximam a CONCESSIONARIA das
obrigaQOes e penalidades estabelecidas no Contrato. referente a prazos e multas. O ngo cumprimento das
Normas acarretarg a CONCESSIONARIA a suspensao de mediQ6es, pagamentos e/ou sewigos pda
Concedente, sem prejulzo das obriga96es e penalidades contratuais references a puzo

19.4 Equipamentos de Protegao Individual- E obrigaQao da CONCESSIONARIA, quando necessario, o
fornecimento gratuity aos deus empregados de Equipamento(s) de Protegao Individual- EPI. com
Certificado de AprovaQao - CA, emitido pele Minist6rio do Trabalho. em perfeito estado de conservaQao e
funcionamento. contbrme Normas vigentes Regulamentadora do Minist6rio do Trabalho e/ou Normas
Internal que possum vir a ser estabelecidas pda Concedente

20 ESTIMATIVA DE ARRECADA9A0 MEDIA IENSAL

'3 20.IA estimativa media menial de arrecadagao do Sistema de
arrecadaQao para dada tips de vega, de acordo com a tabela abaixo

Estacionamento Rotativo sera a

O DE VAGA COEF
Veiculo 1,000

2,06,00 CELe
de l\ Motonetas e Ciclomotor. 0.2.60

Vegas de Velculos para Deficientes. 1.03,00
1,0.00

20.2 0 Romero de vegas por tipo foram observados os seguintes percentuais:

a) 70% vegas de Velculos de Passeiol
b) 3% vegas de Cargo e Descarga;
c) 20% vagus de motocicletas, motonetas e ciclomotor

20.3 Para o nOmero de vagas para Idosos e Pessoas com Defici6ncia abram aplicados os seguintes
percentuais:
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Detalhamento de Vagas
Distribuigia de Vagus l2 Ftse 22 Face Acumulado  
Vagas de Veiculos de Passeio 153] 807 2338 77%
sagas de Carla e DescarRa 60 31   3%

sagas de Matoctcletas. Motonetas e Ciclomotor 398 210 608 20%

         
Totalde VaRas 1989 1048 3037  

Detalhamento de Vagas para Idoso e PCD  
DistribuiGio de Vagas lg Face 2g Fase Acumulado    
Vegas de Veiculos de Passeio 1531 807 2338    
Vegas de Veiculos de Passeio para Idosos 77 40 117 5%  
Vegas de Veiculos de Passeio para Pessoas com Defici6ncia -
PCD

31 16 47 2%  
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Totalde Vegas Veiculos de Passeio

Totalde Idoso+PCD

SEMOB
CEL

20.4 A Unidade de Vaga PadHo (UVP) sera igual ao da vaga pele
por tipos de vagas. e sera calculada pda formula abaixo:

uvP
UVP

(77'1 + 3'2 + 20'0.2) / 100
(77 + 6 + 4) / 100 = 0.87

20.5 Para a Taxa Media de OcupaQao atmv6s dos levantamentos realizados em 2015(ano em que
iniciaram-se a Goleta de dados para a elabonQao do Terms de Refer6ncia em que baseou-se este Edital).
quando a opemgao com o atualmodelo(cartelas de paper) openva em plena capacidade, indicaram que
a taxa de ocupagao media di4ria das viag do projeto era de 70%(setenta por cents). conforme mostra a
planilha a seguir

'3

Dados: DtOPE de outubro/201S com operagio em 21 dias

20.6 Para a Tariff de Velculo de Passeio uma pesquisa foi realizada nos estacionamentos particulares
localizados no entorno da area em que seri implantado o Estacionamento Rotativo Page, na sua maioria,
apresentaram um valor superior a R$ 3,00, conforme apurado, chegou-se ao valor m6dio de R$ 4,18 por 2
horan. No entanto, o objetivo da atual Administragio Municipal consiste maid em ofertar o servigo,
democratizando o uso do espago, ao Inv6s de outer ganhos financeiros. Diante disto, Szemos a opgio de
cobranga Onica no valor de R$ 3,00 para coda tempo de uso estabelecido nas 3 faixas determinadas
IBaixa, Media e Alta Rotatjvidade). Vide pesquisa na tabela a seguir:

-')

R. Pedro 1, 377
R. Des. South Maier, 190
R. Des. South Maier, 182
R. Santo Elias, 270
R. 13 de Maid s/n
R. 13 de Maid s/n
R. Mal. Almeida Barreto, 393
Media Prego

4,00

2,50

3,00

4,00
4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
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Loeb sagas vendas tempo (horan) PQtencial ocupagao {%)
Pga. Joio Pessoa 24 1.763 2 2.520 7Q

R. Viscande Pelotas 33 2.459 2 3.465 71
Av. Santo Elias 30 2.180 2 3.150 69
Pga 1817 22 1.58Q 2 2.3i0 68
Av. Duque de Caxias 33 2.495 2 3.465 72
TOTAL 142 l0.477 2 14.910 70
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20.7 Para catcular a estimativa da receita mensal do Sistema de Estacionamento Rotativo.
considerar a seguinte formula:

vamps

O'TMR'HMF'Q

Onde

RME = Receita Mensal Estimada
TMO = Taxa Media de OcupaQao (70%)
TMR = Taxa Media de Respeito (60%)
HMF = Hora Mensalde Funcionamento
QVD = Quantidade de Vegas Disponrvel
UVP = Unidade de Vegas de Padrgo (0.87)
TVP = Tariff do Velculo de Passeio(R$ 3,00)
TMP = Tempo Mgximo de Perman6ncia

.'3

20.8 A estimativa media mensalde arrecadagao do Sistema de Estacionamento Rotativo estimada 6 de
R$ 284.301,40(duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e um reals e quarenta centavos)

20.9 A estimativa para 120 memes de arrecadaQao do Sistema de Estacionamento Rotativo e de R$
34.116.168,00(trinta e quatro milh6es e novecentos e trinta e nave mil e oitocentos e noventa e cinco
reals e trinta e sets centavos)

''3
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RME TMO TMR HMF QVD UVP TVP TMP Rotatividade

R$ 138.121,20 70% 60% 278 525 0.87 3 l Alta

R$ 96.290,21 70% 60% 139 1464 0.87 3 2 Media
R$ 11.028,65 70% 60% 55.6 1048 0.87 3 5 Baixa

                 
R$ 284.301,40 VALOR ESTIMATIVO MENSAL DE ARRECADAGA0  
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ANEXO IDO )E REFER£NCIA

RACAO DO Mli ODOR E DEMAI FARES E SOFTWAI SEMOB
CEL

Especificagao M
Processador

Inima:

Unidade

Supode a arquitetura 64 bitsy Controladora de mem6ria e de video integrada. Processador no minimo
com leis nacleosl Deve fornecer uma totalusabilldade do sistema oferecido, ai6m de permitir que o
operador possa realizar maltiplas tarefas. coma: criaQao de relat6rios, visualizagao de videos e imagens

Possuir 4(quatro) slots de mem6ria DDR41 Com no minima 8 GB ddr4 2400 mhz: Garantir e oferecer
expansibilidade para 32GBI

Mem6ria.

'1 Amlazenamento.

Uma interface lipo sita 3.0 - 06GB/slCom 01 disco de 1024 GB, velocidade de rotagao minima de 7.200
rpm; Suporte is tecnologias s.m.a.r.t(self-monitoring. analysisand reporting technology)I

Unidade de DVD-RW duallayer interna, compativel com DVD+R
CD-RW e DVD; InteHace tips sate 1.5Gb/s ou superior;

DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R

Do mesmo fbbricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comptovado neste casa por
declaragaol Slim; MultimidiaIMinimos de 107 teclas. teclas silenciosasl Padrio ABNT-21 Regulagao de
altera e/ou inclinagao do t®ladollnterhce USB;

Teclado.

Mouse.

Do mesmo hbricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste casa por
declaragaoITecnologia 6ptica. de conformaQao ambidestra. com bot6es esquerdo. direito e centralpr6prio
pam rolageml Resolugao minima de 1000(mil) DPlllnterfbce USB;
Gabinete

TensCes de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz. com ajuste automatics. suticiente para suporhr
todos os dispositivos internos na configuraQao ofertada(plata principal, interfaces. discos rigidos.
mem6ria ram e demais perifericos)I Fonte pfc(power fbtor correction) ativo com efici6ncia superior a 85%
(pfC 80+)IA implementa⑩o dente requisite e fundamental para o cumprjmento dos requisites de
sustentabilidade ambientalestabelecido na IN SLTI/MPOG n. OI de 19 de janeiro de 2010. Dove permitir a
abertura do equipamento e a troca dos componentes "disco rigido '. "unidade de media utica". 'mem6rias' e
places de expansao ' sem a utilizagao de ferramentas(fulltool less). Ngo serge aceitas quaisquer

adaptag6es sabre o gabinete originale ngo demo aceitos parafusos recartilhadoslVolume miximo de 15
(quinze) litres com toler&ncia de 5% arima dente valor;
Place de Video Dedicada:
Controladora de video: Placa Off-board com mem6ria dedicada minima 2GB GDDR-5 ou superiors
Conectores: I (um) HDMI. 01 (um) DVl- ie I x DisplayPort;

Possuir. no minima uma controladon de rede: Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos
wakeonlan(wol); Possuir, no minima, 01(uma) porla de rede padrao ri45 integrada; Controladora de
audio: Controladora de som compatlvelcom o padrao "hdaudio codec''l Alto-falante integrado ao gabinete
oom potencia de 1,0 wl Possuir um conectqr para microfone e um conector pan fond de ouvidol Possuir
um collector de saida de linha e um conector de entrada de linha/microfone; Portas e expans6es: Possuir,
no mrnimo, 06 (tito) portal USBs; Das 06 portal. devem existir pele ments 4(quatro) USB 3.0; Do total

Oaths EspecmcaQOes:

ae yous, no mlnimo, auas aeverao esur no palnelrronwlao gaolnetelnao sera aoeno quatquer upo ae
adaptador extensor de portal.
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Tamanho da tele: minima de 40 polegadas; Configum96es mlnimas do monitor:
LCD/LFD IResolugao suportada: 1920 x 1080 a 60 hz; Com entrada DVI .HDME e RGB. Fonte de
alimentagao para corrente alternada com tens6es de entrada de 100 a 240 vac(+/-10%). 50-60hz, com
alu

Mon#ordo Video.

Sofiwan.

O equipamento utilizado para homologagao dever6 ser entregue com o sistema operacionalpr6-instalado
pele fabricantel Todos os drivers pam os sistemas operacionais suportados, inclusive atualiza96es de
fim)ware, devem ester disponfveis para download na web site do fbbricante do equipamento sem
necessidade de qualquer identificagao do usuario, e devem ser facilmente localizados e identificados pele
modelo do equipamento ou c6digo do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinetel

Sistema Operational

O sistema opencional deve ser feneg111e! com o sistema ofertado pda empress participante do
certame, e que deve oferecer uma interface amigavel e de Mcilusabllidade, tomando coma refer6ncia
Windows 10. Deve oferecer drives para as principals marcas de impressoras no mercado.
Oukos Requisites:

Todos os equipamentos ofertados(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradaQ6es neutns
das cores. preta ou Ginza, e manter o mesmo padrao de cori Dever6 ser apresentado prospects com as
cancterlsticas t6cnicas de todos os componentes do equipamento. coma place pNncipal, processador,
mem6ria. interface de rede. fonte de alimentagao, disco rlgido, unidade leitora de media 6tica, mouse.
teclado e video. incluindo especificagao de marco. modelo, e outros elementos que de forma inequivoca
identifiquem e comprovem as configura96es ofertadas. posslveis expans6es e upgrades. atav6s de
certificados, manuais t6cnicos, folders e demais Acompanhar licenga do sistema operational. se for
necessarios. no idioms portugues brasil. com media de recuperaQao ou oferecer a opgao de restaumgao
atnv6s de partigao do HD do equipamento; literatuns t6cnicas editadas pelts fabricanles. Servo aceitas
c6pias das especificaQ6es obtidas em sltios dos fabricantes na internet, em que conste o respective
endereQO eletr6nico. A escolha do materiala ser utilizado fica a crit6rio do proponentel casa o operador
tenha dificuldade no uso do sistema, e se for identificado que esta dificuldade sega decorrente do baixo
desempenho do equipamento. este deverg ser substituldo pda empress fornecedom do mesmo, em at6
quinze dias Oteis, a contar da data de entrega do pedido a empresa ganhadora do certame sem nenhum
anus para a SEMOB

A garantia do equipamento deve ester atrelada ao contrato com a empress ganhadora do certame, ou
sqa, casa este venha a apresentar algum tipo de problems. a empress tem o dever de substituir o
equipamento defeituoso, em no miximo 24 horan, a contar da data e hora da abertura do chamado
t6cnico realizado pele SEMOB

Garantia

Especmcagao Minima.

Software de Escrit6rio

Licenga perpetua do software MicrosofHD Office da vers&o maid recente. com os aplicativos Word. Excel
Powerpoint, ou software senee111e!. nio sends aceite qualquer software online

Typo: Multifuncional
Processo de Impressao: Laser Color
Caracterlsticas: Velocidade do processador 800 MHz14 (1 proto. I piano, I magenta, I amarelo)
Formatos dos arquivos digitalizados: JPGi RAW (BMP)IPNGITIFFIPDF.
Cores de Impressao: Preto; Colorido
Fun96es da Impressora: Imprime; CopiaIDigitaliza
Capacidade de Folhas: 150 folhas

Imnressora laser 01 unidade

/'
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Ciclo de Trabalho Menial: 30.000 paginas
Resolugao M8xima de Impressao: Ate 600 x 600 dpi
Velocidade de Impressao em Cores: 13,4 segundos
Velocidade de Impressao em Preto: 11.6 segundos
Conectividade: Wi-Fi; EthernetlUSB 2.0

CEL

f''

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTAC]ONAMENTO ROTAT]VO
Paging 57



3®.SEMOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIAO PESSOA
SUPERINTENDGNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
COMISSA0 ESPECiAL DE LiCiTAgAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2018/106469

ANEXOliDO TERMS DE REFERENCIA

CONFIGURAI CENTRAL DE CONTROLE E 0PERAC6ES

Sewidor tbo RACK
Especificagao Minima

Tips Racks Contends 02(dubs) Fontes de AlimentaQao. Hot Plug/Hot Swap com potencia minima
individualde 550W mantendo margem de seguranga de openQao. SeleQao automitica 220fllOVI minima
de 04 bails disponrveis para discos rfgidos SAS - Hot Plug Hot Swaps

Gabineteodin

Processador:
Contends 02(dais) Processadores ffsicos de 04(quatro) nQcleos dada . com clock 2.4 GHz e mem6ria
cache de loMB, ou superior. Controle de navel do desempenho automatics, ajustando dinamicamente a
frequencia e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pda atividade do momentol Deverg ser
totalmente compatlvel com as funcionalidades descritas para gerenciamento remote previstas para a
place principals

''1

Mem6ria:
Com suporte Advanced ECC ou similar(detecta e corrige errs de mem6ria com at6 4bit no chip DRAM do
modulo DIMM)I Minima de 16 GB de mem6ria instalada 2133 Mhz ou superiors

Desenvolvida pele proprio fbbricante do equipamento e utiliUrio de Setup baseado em ROM
BIOS

Interfaces:
Plata Principal: Arquitetura PCI Express com no minimo2(dais) slots x8. 01(uma) serial, 04(quatrc) USB
2.0 ou superior sends pele memos 02(dais) fronble 02(dual) traseiras, 04(quatro) conex6es RJ-45 Giga
Ethernet lO/100/1000Mbpsl

Controladoras:
Controladora SAS(SeriaIAttached SCSI) de 6Gb/s. padMo PCI Express ou superior. Suporte a discos
Hot Plug ou Hot Swap no padrao SAS 6G. Suporte minima aos nfveis RAID O, 1, 1+0. 5 e 5+0. Com 02
(dais) canais Internos, Mem6ria cache minima de 128MB; Capacidade de con$gunQao on-line. expansao
on-line. migmQao de nivelde raid on-lind Bateria pan garantir a integridade dos dados no casa de falha
de alimentaQao do servidor(Battery-backedwrite cache). IControlador grgfico com o minima de 16MB de
mem6ria SDRAM e suporte a resolugao minima de 1024 x 768 com 16.7 milh6es de coresl

'=

Armazenamento:
I Dever6 canter 04(quatro) discos rfgidos com capacidade individualminima de 300GB. Hot Plug, SAS
de robgao minima de 10.000 rpm. com a possibilidade de expansao minima de maid dais discosl

Compatibilidade

O equipamento ofertado dever6 ser compativelcom o sistema operacionale aplicaq6es ofertada pda
empress participante do certame. Casa sein necessario, o sistema operacionaldever6 ser devidamente
licenciado.

Garantia:
Os equipamentos devem possuir garantia por um perlodo minima de 36(Trinta e sets) mesesIA
contrataaa aeve possuir central ae aienaimenio upo (uouu) para aoenura aos cnamaaos ae

a manger registros dos mesmos constando a descrigao do problems. com
ofertado dever6 possuir c6digo dedisponlve18 hams por dia. 5 dias por seminal O
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SEMOB
CEL

ideqtificaQao Onico para a abertura dos chamados; Durante o puzo de garantia seM substituida
para a contratante, a parte ou pegs defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado
dos equipamentosl Os servigos de reparo dos equipamentos especificados serif iniciados onde se
encontnm(on-site), no pr6ximo dia Otilao de abertura do chamado junta a contratada e concluidos em
at6 3 dias Oteis ao de abertura do chamado; O atendimento sera em hor6rio comercial. de
sexta-feiraIEsta modalidade de cebertura de garantia deveM. obrigatoriamente. entrar em vigor a
data de atesto da respectiva Rota fiscal dos equipamentos fornecidosIDurante o perlodo de
assist6ncia t6cnica dever6 ser prestada. exclusivamente pele fabricante dos equipamentos
prestadora de sewiQos de assist6ncia t6cnica devidamente credenciada pele mesmo atrav6s de cara no
ato da homologaQaoi No casa do licitante ngo ser o proprio fabricante do equipamento. ele deverg
apresentar declangao/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possuia garantia
solicitada neste terms de refbr6nci81

3gunaa a
partir da

a

Documentos e Declamg6es:
DeveM ester disponlvelno site do fabricante. o manual de servigo/manutenQao do equipamento, com
orienta96es t6cnicas de coma remover e ecolocar pegas externas e internal do modelo do equipamento
Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em uma declaraQao por escrito e/ou fornecimento dos manuaisl
Today as caracterlsticas Hcnicas solicitadas nests especificaQao t6cnica. a16m de serem comprovadas
por testes. aceita90es e cntifica96es, devergo ser comprovadas pele fornecedor devidamente subsidiadas
pele fabricante. se f6rem pessoas jurldicas diversas, atrav6s de: caHlogos tecnicos, manuais do produto.
bem coma constar no site do respective produtor/fabricante at6 a data limite do memento do oferecimento
da proposta no certamelldioma - todas as informa96es e documentos exigidos na especificagao t6cnica
devergo ser apresentados, preferencialmente, em portugues. Sera aceito coma idioms alternative apenas
o ingles, casa contMrio, deveM ser apresentada tnduQao juramentadat
O licitante dever6 apnsentar compmvante de que o equipamento ofbrtado este em confbrmidade com as
normas IEC61000/CISPR22/24 para garantir compatibilidade eletromagn6tica. IEC60950 para garantir
compatibilidade a seguranga, opcionalmente possuir IS0 9296 0u NBR 10152 para garantir baixo nlvelde
emissgo de ruido:
Deverg ser apresentado certificado em que o equipament0 6 homologado para DMI 2.0 do consorcio
DMTF(Desktop Management Task Force) que especinca o padrao 'DMl" de gerenciamento. O certificado
sera conferido atrav6s de acesso a paging http://wwwdmtf.org/aboutrlisV onde o equipamento deveM
ester listado. Dever6 ser apresentado certificado em que fabficante do equipamento 6 membro do
consorcio DMTF(Desktop Management Task Fame) que especifica Q padHc 'DMI' de gerenciamento. O
certificado seM conferido atmv6s de acesso a pagina http://wwwdmtf.org/abouVlisV olde Q fabricante
deveri pertencer a qualquer uma das categoriasl
Deve estar em conformidade com o padrao RoHS(RestrictionofHazardousSubstances) para garantir que
o equipamento n&o possui substincias pesadas em sua composigao e assegurar que o produto ofertado
teri baixo impacts ambiental.
Deve ser apresentado comprovante IEC 60950, devendo ester identificado claramente o modelo do
equipamento ou certiHcacao equivalente fbrnecida peep INMETRO

''1

Comprovag6es:
Durante a ftse de aceitagao da proposta e ap6s comunicado fbrmalfeito pele pregoeiro, as comprova96es
que s80 exigidas neste terms de refer6ncia ser80 exlgidas da empnsa licitante. A n80 apresentaQao. cu
parte delay. results em imediata desclassificagao. A empress quando solicitada teri o puzo maxims
estipulado pele pregoeiro para realize-last Deve ser apresentada documentagao pr6pria do fabricante que
comprove tecnicamente os itens exigidos na seQao t6cnica deste terms de referenciaIA documentaQao
apresentada deve ser de domlnio pOblico. ester disponlvel na internet. Deve ser indicado na ptoposta,
para coda documents apresentado. o endereQO onde o material pode ser consultadol Devem ser
apresentadas as certificag6es e declaraQ6es. N80 sera conslderada a samples declaragao do licitante
coma comprovagao; Se o item possuir elementos extras coma: monitor, mouse, teclado. maleta e etc..
estes itens devem estar devidamente comentados na proposta. indicando marfa, modelo e quantidadel

Rack para Servidor
Especifica96es Mlnimas

EspecificaQ6es do Rack 32U P''
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Deve ser confeccionado com aQO SAE
Altura: 1.63 metros;
Largura: 600 millmetrosl
Profundidade Externa: 870 milimetrosl
Profundidade Interna(Area lJtil): 800 millmetros;
Tete prepando para recebimento do Kit de ventilaQao com 02 ventiladores.
aoompanhar o racks
Deve acompanhar no minima 04(quatro) bandejas. do tips axa cu m6vell
Portal laterais e trasein removiveis. perfumdas ou com aletas de ventilaQaol
Para ftontalcom visor em acrilico Fume;
Kit com parafusos e porcas para HxaQao, com no mfnim0 40 peQas de dada.

ventiladores devem

SEMOB
CEL

''1
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ANEXO IV - PROJETO BASJCO

DEFIN19AO

O PRESENTE PROJETO BASICO cont6m as especiticaQ6es t6cnicas
EDITAL e seus ANEXOS, sends suas caracterlsticas e quantidades
constituindo o n&o atendimento coma fundamento para desclassificagao da proposta

exigidas para o
minimal de cargter obrigat6rio.

INTRODU9AO

Um dos brandes problemas urbanos, comum is cidades de media e grande porte. e o excesso de
vefculos nas areas centrais da cidade e polos geradores de trafego, provocando engarrafbmentos e
poluiQao ambiental, impactando na qualidade de vida das pessoas. A politico de implantaQao de areas de
estacionamentos pablicos nessas areas da cidade tem com finalidade organizar a cinulagae e a parada
destes veiculos. atrav6s de projetos que visam disponibilizar vegas em locals estntegicos, evitando a
circulagao desnecessiria nas areas critical'1
Em Jogs Pessoa a ngulamentagao do estacionamento rotativo tem fido a forma male etlcaz de
democmtizar o espago pOblico permitindo, a todos. o mesmo tratamento e condiQ6es de utilizaQao. lsto
corresponde a dizer que Q sewigo de estacionamento pode viabilizar a ampliagao da disponibilidade de
sagas em areas cengestionadas, ja que aumenta significativamente a oferta atrav6s da limitaQao do
tempo utilizado, melhorando a fluidez do tr6fego e a circulagao de pessoas

A implantaQao de nova hcnologia de controle superb a diliculdade de
estacionamento rotativo, devendo o sistema ser totalmente informatizado.

operacionalizar o setviQO de

Delta forma, a atual tecnologia de comercializaQao e gesHo dos ta16es de permissao do uso do
estacionamento pablico tem se mostrado limitada, tanto na quesHo da comodidade e fbcilidade de acesso
pelts usuarios, coma na gestao e controle das informaQ6es. acarretando transtomos e alton custom com
Impressao de cart6es e uso intensive de pessoalpara comercializagao. A necessidade de pagamento em
dinheiro tamb6m 6 uma limitagao que dificulta o acesso e o pagamento do estacionamento

Neste contexto busca-se,
pOblico, tats coma:

atrav6s desse pmjeto, melhorar a efici6ncia do sistema de estacionamento

a) Melhor gestao e maier facilidade na comercializagao das vagas do estacionamento pOblico
b) Maier comodidade e acesso para os usu8rios do sistema de estacionamento pablicol
c) Redugao dos engarrafamentos e melhora da Huidez do trafego:
d) ReduQao de impactos ambientais de emissio de poluentes e do uso de panel;
e) Uso de novak tecnologias para pagamento de servigos pOblicosl
f) Maier efici6ncia e otimizagao dos recunos humanos para $scalizaQaol

O puzo de vig6ncia da concessio de
Pessoa conforme explanamos a seguir:

10 ands melhor atende is necessidades do Municipio de J080

A concessgo da explongao de servigos de estacionamentos rotativos em vids pOblicas demanda da
concessioniria investimentos ao longs da vida Otildo contrato, mas exige que no inlcio da sua vigencia a
infraestrutum esteja pronto pam atender a demands atual.

Sgo investimentos em estudos, projetos, implantaQao. treinamento capacitagao de pessoal. operagao
manutengao e gerenciamento do sistema para assegurar o cumprimenta das cliusulas contntuais.

O retorno do capitalinvestido esU associado a demands(quantidade de sagas que servo ofertadas e
nOmero de vefculos que iraq estacionar). do valor da tariff que seri cobrada e do tempo de vigencia do
contraton

f'
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A demands e definida peta quantidade de pessoas com velculos motorizados
estacionamento rotativo sera implantado. Ou
atividades existentes na area, e sua capacidade de

que procuram a area 0
das camcterlsticas e intensidade dassega ,

atrair usu6rios.

O valor da tarifia ser cobrada, por sua vez, possum limited definidos pele poder aquisitivo da populagao
local. Valores muito elevados restringem o acesso a certas areas e podem levar a impactos negatives em
determinadas atividades, homo e o faso do com6rcio

O tempo de vigencia do contrato deverg ser estabelecido de forma que a concessiongria consiga cumprir
suas obrigaQ6es e assegurar o equilrbrio econ6mico financeiro do sistema

O Terms de Refer6ncia exige que o estacionamento mtativo sqa operado mediante uso de equipamentos
e sistema que possibilitem a operaQao atrav6s de emiss80 de tfquete eletr6nico virtuale sistema
intbrmatizado de gesHo com disponibilizagao de informa96es financeiras on-line e em tempo real pan o
poder Concedente. incluindo projeto e implantaQao da sinalizaQao e demais servigos correlates e de
controle da fiscalizaQao integmdo, confbrme descrito no Terms de Referenda, Projeto B6sico e deus

exes

Para iniciar a explonQao dos servigos devem ser feitos investimentos em equipamentos. terminais de
venda. sinalizaqao, centro de controle e opera96es. central de atendimento ao usuario. pessoal e
restituiQao de danes e avarias causados pda opemQao dos servigos. a16m de ter capacidade de expansao
e atualizaQao t6cnica

No Brasil, a dungao dos contratos de expleragao de estacionamentos ntativos tem variado de acordo
com o tamanho da cidade, que define a demands. e do nfvelde renda da populaQao. responsavelpelo
valor a ser corrado

A seguir sgo apresentadas os prazos de vigencia de contratos em algumas cidades bmsileins
adotaram um sistema de oontrole semelhante ao escolhido para J080 Pessoa

que

Os prazos n&o t6m side inferiores a lO(dez) ands. e fbi este o puzo adotado para a vigencia dc contrato
para o sistema de Jogs Pessoa. que entendemos ser suficiente para amortizaQao e remuneragao dos
investimentos a cargo do concessiongrio.

OBJETO

Constitui-se objeto delta licitaQao a Concessio Onerosa dos servigos t6cnicos de implantagao. opengao.
manutengao e gerenciamento do sistema de estacionamento rotatlvo page de velculos nas vids e
logradouros pablicos do Municlpio de Jo&o Pessoa, em locais permitidos peta municipalidade. conforme
especiticaQ6es constantes neste documents e nos anexos. os quads sgo panes integrantes e inseparaveis
deste instruments. O)
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O Sistema de estacionamento rotativo considerar8 inicialmente um totalde 3.037(tree mile trinta e fete)
sagas. sends distribuidos em dubs etapas de implantaQao

a) I ' ftse implantada -- 1989 vagas, sends:
1- 1.531 vegas de Velculos de Passeio
1.1- 31 sagas de Velculos de Passeio para Deficientesl
1.11- 77 vagas de Veiculos de Passeio para Idosos;
11- 60 vagas de Carla e Descargal
111- 398 vagus de motocicletas, motonetas e ciclomotor;

b) 2' ftse implantada - 1048 vagus. sends;
1- 807 vagas de Velculos de Passeiol
1.1- 16 vagas de Veiculos de Passeio para Deficientesl
1.11- 40 vegas de Velculos de Passeio para Idososl
11- 31 vegas de Carla e Descargal
111- 210 vagas de motocicletas, motonetas e ciclomotorl

O estacionamento rotativo sera operado mediante uso de equipamentos e sistema que possibilitem a
operagao atnv6s de emissgo de Tlquete Eletr6nico Virtuale sistema informatizado de gestao com
disponibilizaQao de Informag6es financeiras on-line e em tempo real para o poder Concedente. incluindo
projeto e implantaQao da sinalizagao e demais sewiQos correlalos e de controle da fiscalizaQao integrado,
cortfbrme descrito no EDITAL e seus ANEXOS

VIG£NCIA

a) A vigencia da outorga da concessio sera de lO(dez) ands, a contar do recebimento da primeim Ordem
de Servigo. podendo este ter seu puzo prorrogado, ou ser rescindido. se assim fbr da vontade das panes
na contbrmidade do estabelecido na lei 8.666/93. Lei das Concess6es POblicas e altem96es posteriores

VAGAS

O Sistema de Estacionamento Rotativo proposto para funcionamento no Municfpio dever6 ser instalado
operado e gerenciado em viag e logradouros das areas demarcadas de acordo com o Terms de
Refer6ncia e anexo lldeste Projeto Bgsico.

''1 O sistema deveM informar ao usuirio e ao Centro de Operag6es da Concedente. a disponibilidade de
vagas nas areas de esbcionamento pOblico regulamentado durante o perlodo de funcionamento, com
intewalos mdximos 15 minutes. atrav6s da WEB e aplicativos para celular, informando a quantidade de
vegas disponlveis por rua ou regiao

VAGAS ESPECIAIS E UTILiZXCAO DAS VAGAS POR
UTILIDADE PUBLICA, TAXIS E VEiCULOS DE TURISMO

PRESTADORES DE SERVl90S DE

Os veiculos que utilizarem as vagas discriminadas para Idoso ou PCD gozarao de uma gratuidade de 60
(sessenta) minutes, mediante uso obrigat6rio de credencialvalida. expedida pda SEMOB

Os velculos prestadores de sewiQO de utilidade pOblica. quando em atendimento na via, de acordo com o
inciso Vllldo artigo 29 do CTB, Resolugao 268/2008 do CONTRAN e suas altemg6es. tats coma os de
manutengao e reparo de rede de energia e16trica. agra e esgoto, comunica96es. limpeza urbane,
transporte de valores e socorro mecanico, desde que identiHcados por energizagao ou acionamento do
dispositive luminoso intermitente ou rotativo e indicagao expressa por pintura ou adesivo nas portal. do
name, sigla ou logotipo da empress, 6rgao ou entidade cujo veiculo esM prestando servigo tamb6m
gozam de gratuidade no servigo de estacionamento rotativo. vedado o uso de adesivo identificativo
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Nas areas exploradas pele Servigo de
categories de

imento Rotativo Page ficam isentos do pagamento as

1- Taxi: em localdelimitado e sinalizado especificamente para os pontos estabelecidos pda SEMOB

11- Velculos de turismo: em localdelimitado e sinalizado especificamente para esta atividade em pontos
estabelecidos pda SEMOB

IMPLANTAgAO

A implantagao do Sistema de Estacionamento Rotativo deveM ser iniciada, no maxims. em 15(quinze)
dias apes o recebimento da Ordem de Servigo. e teri coma puzo m6ximo 60(sessenta) dias. a contar da
referida da ordem, pam dar inlcio a operagao das primeiras 1.989(hum milnovecentos e oitenta e Rove)
vagas da primeira face de implantagao

-')
O usuario. ao estacionar, deverA ter a possibilidade de ativar o tiquete virtualpelo seu telefone celufar
(atraves de ligagao ou do site Wap ou APP), ou se desejar dever4 ter acesso a um TerminalCompacto
localizado em um mio de no mgximo de 80(oitenta) metros. com uma tolerAncia m6xima de lO(dez)
minutes, informando placa e senha para emissio de tiquete.

lnPLANTAgAo DO ESTACIONAMENTO ROTATlvO

assinatura do contrato

A Concedente poder6 realizar ajustes no Sistema de Estacionamento Rotativo adaptando-a as novas
realidades que possam surgir ao lingo do perlodo de concessao. atendido o equillbrio economics e
financeiro do Sistema

A Concedente pode expandir as areas de estacionamento rotativo page ngo previsto no ANEXO ll dente
Projeto Basics, desde que apresente viabilidade econ6mica e t6cnica para a exploragao da area, a
Concessionaria sera 0brigada a operar no puzo miximo de 60 dias a contar da Ordem de Servigo

A Concedente podeM incluir ou excluir vegas nas viag e logradouros das areas destinadas ao Sistema,
apes an61ise de prouetos vigrios prevendo a Huidez do trafego. de projetos pOblicos ou privados prevendo
o acesso de velculos, de estudos para implantagao de pontos de 6nibus, taxi, rebaixamento de guias e
vagas para deficientes e idosos

A Concedente podera solicitor a Concession4ria a criagao. em viag e logradouros das areas ja autorizadas
ao Sistema, de vagas de estacionamento rotativo com tempos de permanencia e valores diferenciados,
quando se fizer necessgrio para gerar rotatividade em subgreas.

A Concessionaria. antes da implantaQao do Sistema de Estacionamento Rotativo. dever6 aprovar junta a
Concedente o prajeto de ocupaQao. distribuiQao e sinalizagao das vegas.

Permitir estacionamento sem anus, dos carlos oficiais los da Uniao. do Estado e do Municlpio

A Concessionaria disponlbilizara para dada 300 vegas do estacionamento rotativo um terminal porHtil
para a gestao da fiscalizagao. Estes terminais devem possuir a fungal de emitir relat6rio de irregularidade
no estacionamento rotativo e consults da sltuagao dos velculos estacionados na area fiscalizada.

PLANO DE OPERA9AO
P''
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Etapas Vegas Estimadas Puzo de Implantagao  
  1.989 60 dias ap6s recebimento da ordem de service  
2a 1.048 Em at6 10 memes a06s a conclus8o da la etana  
') Puzo a contar da data do recebimento da Ordem de Servico aue sera emitida em at6 30 dias d
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ⓒw
A implantagao do sistema busca oferecer ao usuirio um sistema de
papel. possibilitando a ativaQao do chamado tfquete virtualatrav6s do
do usu6rio de voltar ao velculo
hscalizaQao e gestao sera
pObticas, seguranQa e comodidade aos usuarios, que podergo
cr6dito pele internet

pagamento que n8o usa cartela de
celular. dispensando a necessidade

Dan coiocar a cartela no paineldo mesmo. Alum disco, todd o processo de
administrado por sistemas informatizados. garantindo totalcontrole das receitas

pager pele serviQO atrav6s de Garbo de

Os usu6rios devergo se c8dastrar pda Internet em site especlfico e adquirirem os cHditos para emissgo
de trquetes viduais de estacionamento. A emissgo dos tiquetes podera ser realizada pele telefbne celular
ou em postos de atendimento estmtegicamente distribuldos no com6rcio.

A Concedente n80 caberd responsabilidade por eventuais acidentes. danes. furtos ou prejulzos de
qualquer natureza que os vefculos ou seus usuirios venham a sofrer nos locais de estacionamento

HORARIO DE FUNCIONAMENTO

'x O Estacionamento POblioo rotativo funcionar6 de segunda a sexta-feira das 7:00h is 18:00h e aos
s6bados das 7:00h is 16:00h, passivelde modificaQao de acordo com o estabelecido pda Ccncedente

TEMPO MAXIMS DE PERMAN£NCiA

O esbcionamento sera classificado de acordo com o tempo mgximo de perman6ncia na vega confbrme
tabela abaixo

O nivelde rotatividade de um estacionamento e definido pda demanda por uma vaga em uma
determinada area ou via e este associada a intensidade das atividades exercidas no entorno. Quanto
maior a procum, maior a necessidade de reduzir o tempo de permanencia dos velculos para que virios
deles possam fazer uso do mesmo espago

''3
O dinamismo que envolve o uso e ocupaQ80 do solo em areas urbanas exige reavatia96es do nlvelde
robtividade a ser adobda em uma determinada area ou via. Um estacionamento que opera com baixa
rotatividade pode ser translbrmado em outro com media ou alta rotatividade. decorrente da construgao de
empreendimentos locais que passem a atmir mats usuArios do que antes. Uma via que n60 possum
estacionamento rotativo node passer a demandar esse tips controle devido a implantaQao de
estabelecimentos que ndo possuem espaQO interns suficiente para acomodar seus clientes

A rotatividade de uma vaga 6 definida pele nOmero de velculos que podem utilize-la ao tango de um dia
Se o perlodo de vigencia de um estacionamento rotativo 6 de 10 horan(das 08:00 is 18:00h, por
exemplo) e o tempo de permanencia e de 02(dual) hares. a rotatividade mixima da vega e de 5 veiculos
por dia

O estabelecimento de niveis de rotatividade adotado para as mas de Jogs Pessoa baseia-se no padr8o
de rotatividade encontmdo quando da opemQao do antigo sistema por Zona Azul

Assim, foram deHtnidos tr6s nlveis de rotatividade

= ou < 3

r''
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Na implantagao do novo estacionamento rotativo em Jo8o Pessca. as
rotatividade(alta e media) ser60 implantadas ja na Etapa le contemplargo as
o estacionamento rotativo.

majorvagas que
vids que hale operam com

As vagas de baixa rotatividade serge implantadas na Etapa 2 do processo de expansao. No entanto. essa
classiticaQao pode ser altenda dependendo de coma a ocupaQao e a intensidade das atividades se
desenvolverem na regiao. A necessidade da criagac de rotatividade para atender a demanda que se
manifesta seri o fatter determinante para definir a classificagao do estacionamento em alta, media ou
baixa rotatividade

'1
A distribuigao das vagas quanto ao tempo m6ximo
Prajeto Bisico

servo definidas confbrme Tabela Anexo ll deste

Apenas para as vegas de Alta Rotatividade o usuirio podeM renovar por I(uma) vez o seu tlquete
pagando o valor refbrente a maid I(uma) hora

EXPANS6ES

O processo de planejamento da circulaQao na area urbane ngo 6 esHtico, devendo passer periodicamente
por reavalia96es. que tem por tem por objetivo adapter o plano a novak situa96es, que vio surgindo dia-a-
dia nas cidades, fruto do seu proprio dinamismo

Em cidade de parses em desenvolvimento, coma o Basil. esse crescimento 6 maid acelerado e
imprevislvel. pris n80 existe contmle sabre o uso do solo e a instalagao de polos geradores de viagens
pode ocorrer em praticamente qualquer area

Em Jo8o Pessoa, tem fido fnquente a implantagao de empreendimentos com grande capacidade de
atragao de pessoas, coma escolas particulares, ediflcios de clrnicas. cases de recepQao, igrejas, temples
etc. em areas residenciais ou onde a infmestrutura vidria e limitada. lsso torna pralicamente impossivel
prever onde haven necessidade de implantagao de um controle do estacionamento na via para criaQao
de lotatividade nas vagus

''1
Neste casa, o 6rgao gestor do transits, no casa a SEMOB, se encarrega de analisar os prqetos que sgo
encaminhados pda Secretaria de Planejamento do Municipio. identificando as necessidades de
adequagaes no projeto e no sistema vi&rio para mitigar os impactos no entorno. Quando Q
empreendimento 6 implantado. a SEMOB acompanha a operagao do tMnsito no entorno e decide se ha
ou nio a necessidade de adoQao de algum tips de restriQao e controle dos estacionamentos nas vias do
entorno

Portanto, as vies de expans6es do sistema servo definidas a medida que surgirem a necessidade de sua
adoGao coma. por exemplo. na aria marftima. no bairro da Torre e no surgimento de polos geradores de
trafego

lsso esH previsto no Prajeto B6sico: "A Concedente poder6 realizar ajustes no Sistema de
Estacionamento Rotativo adaptando-o as novas realidades que possum surgir ao lingo do perlodo de
concessao, atendido o equilrbrio econ6mico e financeiro do Sistema '

TARIFAS

A Tariff do estacionamento rotativo sera referente a uma vaga do Velculo de Passeio, cujo valor sera
determinado na licitagao.

A tabela a seguir mostra o coeficiente da tariff a ser cobrada por typo de vaga de

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTAT]VO
P6gina 66

Media >3e<5
Alta = ou > 5



3®.SEMOB
PREFEtTURA MUNICIPAL DE JOAN PESSOA
SUPERINTENDgNCIA EXECUTllIA DE MOBILIDADE URBANA
COMISSAo ESPECIAL DE LICITAgAO
PROCESSO ADMINISTRATIVE NO 2018/106469

D DE VAGA COEFICIENTE
eiculo de Passeio. 1,0

Vega de eD
de Motonetas e Ciclomotor 0.2

Deficientes.de Velculos 1,0

$EMOB
CEL

as de Vefculos Idosos.

CA9AMBAS

As caQambas metglicas estaciondrias que utilizarem vagus demanadas de estacionamento devergo arcar
com os custom relatives a dedicagao exclusive durante todd o hoMrio de ocupaCao da vega, devendo pam
Unto credenciarem-se jung a Concedente. Apes a autorizagao. o pagamento pda utilizagao da vaga seM
feith diretamente a Concessiondria

MONITORAMENTO

O monitoramento do estacionamento sera realizada por operadores da Concessiongria atrav6s de
equipamenlos conectados a bases de dados remotes. capazes de exibir informa96es sabre os tlquetes
virtuais emitidos. aus6ncia de tiquete e tfquete vencido

O sistema inf6rmatizado fbr8 0 registry de cada events dos tiquetes virtuais
instante da consulta is places dos velculos e a situagao do mesmo

identificando o opemdor, o

A16m disco, ao consultar as places dos velculos, os operadores germ inf6rmaQ6es estatisticas sabre
texas de ocupagao e de respeito de cada setter do estacionamento pOblico. que podem ser acessadas on-
line e em tempo realpelos gestures e/ou disponibilizadas para os usudrios

OPERA9AO

A fiscalizaQao do Sistema de Estacionamento Rotativo sera efetivada pda Concedente e deus
instrumentos legais, cabendo a autoridade de transits o total apoio a operaQao, fbzendo cumprir as
normal gerais de tMnsito. conforme as disposi96es legais vigentes, principalmente no sentido de
autuarem os eventuais infratores que nio respeitarem o sistema. aplicando-lhes as autuag6es e
penalidades cabiveis

'3
A autuagao podera ser efetuada atrav6s de imagers por video-monitoramento enviadas para a Centralde
Monitoramento na Semob. conforme resoluga0 471/2013 do Contranl

A autuaQao podera ser feita na hora da ronda atrav6s de velculo equipado com camels(OCR)
que, um Agente de Tr6nsito(Agente de Mobilidade Urbana) esteja presente

desde

A autuagaa. obrigatoriamente, sera efetuada por um Agente de TMnsito(Agente de Mobilidade Urbana)
que e a autoridade competente para lavrar a autuaQao

A Concession6ria gerenciar6 o Sistema de Estacionamento Rotativo,
usuirios kobe os procedimentos e formal de utilizaQao

monitorando e orientando os

O monitoramento do estacionamento dever6 ser realizado por equipamentos porHteis e/ou veiculo com
sistema de leitura automiUca de places(OCR) conectada a bases de dados remotes. capazes de exibir
infbrmaQ6es sabre os tlquetes virtuais emitidos. aus6ncia de tlquete, tfquete vencido. tempo de
permanencia

iento aas plazas. comunicagao vla qu ou superior e ut'u e sua operaQao aeve apresentar uma
taxa de detec9ao minima de 85% dos velculos e uma taxa de acerto de leitum no minima de '290% das dos velculos detectados.

O Velculo com Sistema de Leitum Autom6tica de Places(OCR) deve possuir cimems pam fbzer o
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SEMOB
CEL

O sistema informatizado tbr6 o registry de dada events dos trquetes virtuais, identificando o operador. o
nstante da consulta is plazas dos velculos. a situaQao do mesmo. O sistema dever6 gerar informag6es
soon taxes de ocupaQao e de respeito de coda setter do estacionamento rotativo ' que podem ser
acessadas on-line e em tempo realpelos gestores

A CONCESSIONARIA deverg disponibilizar I(um) OPERADOR DE ESTACIONAMENTO para dada 200
(duzentas) vagus

O Sistema de Esbcionamento Rotativo sera implantado e operacionalizado pda Concessiongria
arcarg com todos os custos e investimentos decorrentes ao largo da Concessia.

que

A Concession4ria deveri atender a chamados t6cnicos em at6 2(dubs) horan a partir da comunicaQao daConcedente

SINALIZA9A0

O proleto de sinalizaQao verticale horizontaldo Sistema de Estacionamento Rotativo deveri ser entregue
pele Concession8ria para aprovaQao junta a Concedente. O Projeto deve ester em conson8ncia com a
legislaQao vicente

A Concession6ria sera responsavel pda aquisigao, implantagao e manutenGao(durante todd o contmtc)
da sinalizagao horizontale verticaldo Sistema de Estacionamento Rotativo, com a aplicaQac de pintura e
instalaQao de placas de sinalizaQao nos padr6es exigidos pda Concedente e legislagao em vigor

Conforme Lei Ordindria n ' 12.709, de 17 de Dezembro de 2013.
Azevedo, deverdo ser sinalizadas coma parte do Prqeto "Rua Li16s"

as Ruas Princesa Isabel e Padre

DEVERES E OeRICA9aES DA CONCESSIONARIA

A Concedente podeM. em qualquer epoca, fiscalizar as condi96es dos servigos. formulando as exigencias
necess&rias a eficaz execugao dos mesmos, cabendo a Concessiongria facilitar a atuaQao da fiscaHzaQao,
presbndo cclaboraQao plena

Fifa assegurado o direito da Concedente de interdigao de trechos do estacionamento rotativo por tempo
determinado desde que por motive de interesse pablico. Ngo cabendo a contratada direito a qualquer
compensagao'n
Por raz6es t6cnicas analisadas pda equipe da SEMOB poderao ocorrer aftera96es nos crit6rios de niveis
de Rotatividades das mas detemlinadas inicialmente

A Concessionaria. a quem incumbe zelar pele boa discipline de deus empregados, deverg mant6-1os em
servigo. unifbrmizados. com ideQtificagao e plenamente capacitados a executor subs hng6es.

A Concessiongria deverg apresentar a Concedente, quando devidas e sempre que forem solicitadas,
c6pias das guias de recolhimento de INGS, FGTS, ISS e PIS/PASEP de deus empregados references ao
m6s anterior do Qltimo exiglvel

Os sewigos elencados neste Projeto Bisico poderao ser subcontntados pda Concessiongria apenas de
fomta parcialmediante anu6ncia da Concedente

Os servigos que poderao ser subcontratados. cedidos ou tnnsferidos serge:
fbrdamento. sinalizaQao verticale horizontal. campanhas informativas e educativas

o forneclmento de

Sob qualquer hip6tese
estacionamento rotativo

nio seri permitida a subcontrataQao do gerenciamento do servigo de
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Manter escrit6rio equipado na cede no municlpio de Jogs Pessoa
administrativo, financeiro. operacionale atendimento ao pOblico.

para o funcionamento do setter

Prestar contas mensalmente, e quando for solicitado:
do presente EDITAL e seus ANEXOS.

da gesHo dos serviQos a Concedente nos termos

Assumir por sua carta e encargo. todas as despesas com a contrabQao de pessoal. inclusive
recolhimentos previdenciarios. tiscais, tmbalhistas e tribuUrios. regidas pdas disposiQ6es de direito
privado. ngo se estabelecendo em qualquer hip6tese relaQgo entre os terceiros contmtados pda
Concessiongria e a Concedente

Assumir todos os anus references a aquisigao, implantagao. execugao, manutenQao,
divulgagao e equipamentos necess6rios ao Sistema de Estacionamento Rotativo

sinalizagao

SE&lOBCEL
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ANEXO 1- TABELA QUANTIDADE DE VAGAS

f'
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Etapas Vagas Estimadas
1- f.989
2a 1.048

TOTAL 3.037
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ANEXO ll
MAPA DAS VIAS COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO
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LISTAGEM DAS VIAS COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO

''1
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la ETAPA  
ORD LOGRADOURO TRECHO   ROTATIVIDADE

l AV. BAFU0 DO TRIUNFO RUA ROSARIO DILORENZO X AV
BEAUREPAIRE ROHAN 157 M

2 AV. BEAUREPAIRE ROHAN RUA RIACHUELO X RUA INDIO
PIRAGIBE 67 A

3 AV. CINCO DE AGOSTO RUA CANDIDO PESSOA X AV
MACIEL PtNHEIRO 15 M

4 AV. DOM PEDRO ll RUA DIOGO VELHO X RUA
RODRIGUES DE AQUINO 71 M

5 AV. GENERAL OSORIO R. BFHS FLORENTINO X R
PEREGRINE DE CARVALHO 53 A

6 AV. GENERAL OSORIO R. CONS. HENRIQUES X R. B
FLORENTINO 95 M

7 AV. GENERAL OSORIO R. IRINEU PINTO X R. DA
REPUBLICA 24 M

8 AV. MAL. DEODORO DA FONSECA AV. GAL. BENTO DA GAMA X PR
sAo GONCALO 30 M

9 AV. PRES. EPITACIO PESSOA
PR DA INDEPENDENCIA X RUA
JOAO BERNARDO DE
ALBUQUERQUE

46 M

10 AV. PRINCESA ISABEL AV. DOM PEDRO llX AV. PRES
ceTULio VARGAS 24 M

11 AV. SANTOS DUMONT PQ SOLON DE LUCENA X AV. DOM
PEDROI 33 M

12 AV. VISC. PELOTAS PR. JO ) PESSOA X R. BR. ABIAI 91 A
13 H/. VISC. PELOTAS R. BR. ABIAIX R. CONS

HENRIQUES 40 M

14 PR O RIO BRANCO PR RIO BRANCO 9 M
15 PR. JOAO PESSOA PR. JOAO PESSOA 90 M
16 PR. 1817 PR. 1817 80 A
17 PR. VE NCIO NEIVA PR. VE NCIO NEIVA 12 M

18 RUA ARTUR AQUILES RUA TREZE DE MANO X AV. VISC
DE PELOTAS 19 M

19 RUA BARAK DE ABIAI RUA TREZE DE Mata X AV. VISC
DE PELOTAS 17 A

20 RUA BRAZ FLORENTINO RUA DUQUE DE CAXIAS X AV
GENERAL OSORIO 11 M

21 RUA DA REPUBLICA RUA BARAO MARAU X TRAV
VINTE E DOIS DE SETEMBRO 57 M

22 RUA DUQUE DE CAXIAS RUA PEREGRINO DE CARVALHO X
RUA BRAS FLORENTINO 44 A

23 RUA DUQUE DE CAXIAS R. BRAS FLORENTINO X R. D
ULRICO 82 M

24 RUA ELIZEU CESAR RUA SANTOS ELIAS X RUA TREZE
DE MAIO 13 A

25 RUA GAMA E MELD RUA CARDOSO VIEIRA X RUA
BAF{AO DO TRIUNFO 47 M

26 RUAIRINEU PINTO AV. GENERAL OSORIO X AV
BEAUREPAIRE ROHAN 55 M

27 RUA MACIEL PINHEIR O RUA PADRE AZEVEDO X RUA
ANDRADE 113 A

28 RUA MAL. ALMEIDA BARRETO PR VENANCIO NEIVA X RUA
RODRIGUES DE CARVALHO 106 M
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29 IRUA PADRE AZEVEDO

ETAPA

RUA MACIEL PINHEIRO X M/.
BEAUREPAIRE ROHAN
AV. GENERAL OSORIO X AV.
DUQUE DE CAXIAS
AV. GENERAL OSORIO X AV.
BEAUREPAIRE ROHAN
AV. DOM PEDROIX PQ S,
LUCENA
AV. GENERAL OSORIO X AV.
BEAUREPAIRE ROHAN
RUAIRINEU PINTO X RUA SILVA
JARDIM
PR DOM ADAUTO X RUA MAL.
ALMEIDA BARRETO
AV. GENERAL OSORIO X PR
ADAUTO
TRAY. VINTE E DOIN DE
SETEMBRO X AV. GAL OSORIO
RUA SANTO ELIAS X RUA ACAD.
ALUISIO ALBERTO SOUZA
SOBREIRA

TRECHO

83

13

ROTATIVIDADE

M

30 IRUA PERIGRiNO DE CARVALHO A

M

A

M

M

M

M

M

31 IRUA RIACHUELO

32

33

34

RUA SANTO ELIAS pLON DE

43

34

62

20

154

24

21

RUA SILVA JARDI M

RUA TEN. RETUMBA

35 IRUA TREZE DE MA10

36

37

RUA CONS. HENRIQUES DOM

TRAV. REITORIA

38 IRUA PROF ' JOSE COELHO 34

1.989

M

TOTAL
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2a ETAPA
ORD LOGRADOURO TRECHO   ROTATIVIDADE

l RUA DEP. ODON BEZERRA AV. PRINCESAISABEL X PR DOM
ADAUTO B7 B

2 AV. MONS. WALFREDO LEAL PR DA INDEPENDENCIA X AV
PRINCESA ISABEL 81 B

3 AV. DOS BANDEIRANTES AV. DES. BOTO DE MENEZES X RUA
OLAVO BILAC 48 B

4 RUA AVELINO CUNHA RUA DEP. BARRETO SOBRINHO X AV
MONS. WALFREDO LEAL 20 B

5
RUA DEP. BARRETO
SOBRINHO

PR CALDAS BRANDAO X AV. DES
GOTO DE MENEZES 55 B

6 AV PRINCESA ISABEL AV. ALM BARROSO X AV. PRES
G ETULIO VARGAS 44 B

7 RUA AUGUSTO DOS ANJOS AV. DOM PEDRO IX AV. ALM BARROSO 14 B

  RUA HERACLITO
CAVALCANTI AV. DOM PEDRO IX AV. ALM BARROSO 12 B

9
PR ANTONIO DA SILVA
PESSOA PR ANTONIO DA SILVA PESSOA 22 B

10 RUA JOSE REGIS VELHO PQ SOLON DE LUCENA X AV
PRINCESA ISABEL 9 B

11 AV. PRES. GETULIO VARGAS RUA CORALIO SOARED DE OLIVEIRA X
AV. PRINCESA ISABEL 23 B

12 AV. RODRIGUEZ SHAVES RUA NINA LIMA X RUA NDIO PIRAGIBE 35 B

13
RUA PROFA. ALICE
AZEVEDO

RUA DIOGO VELHO X AV. RODRIGUES
SHAVES 57 B

14
RUA RODRIGUES DE
AQUINO

AV. JOAO MACHADO X RUA MAL
ALMEIDA BARRETT 32 B

15 RUA TREZE DE MAID RUA MAL. ALMEIDA BARRETO X RUA 13 B
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2a ETAPA
ORD LOGRADOURO TRECHO   ROTATIVIDADE

    PROFA. ALICE AZEVEDO    
16 RUA DIEGO VELHO RUA MAL. ALMEIDA BARRETO X RUA

DES. JOSE PEREGRINE 10 B

17 RUA DES. JOSE PEREGRINO RUA MAL. ALMEIDA BARRETO X RUA
RODRIGUEZ DE AQUINO 42 B

18 AV. JOAO LUIZ RIBEIR O
MORALS

AV. JOAO MACHADO X RUA DES. JOSE
PEREGRINO 14 B

19 RUA MONA. SABINO
COELHO

RUA DES. JOSE PEREGRINO X AV
JIAO MACHADO 12 B

20 AV. JOAO AMORIM AV. JOAO MACHADO X AV. DOM
PEDRO ll 46 B

21
AV. ENG. CLODOALDO
GOUVEIA

AV. JOAN MACHADO X AV. DOM
PEDRO ll 48 B

22 RUA MAJ. JOSE DE BARRON AV. JOAO MACHADO X AV. DOM
PEDRO ll 30 B

23 AV. MACHADO DE ASSIS AV. CAMILO DE HOLAN DA X AV. DOM
PEDRO ll 14 B

24 AV. AFONSO CAMPOS AV. TABAJARAS X AV. COREMAS 42 B
25 AV. FRANCISCA MOURA AV. TABAJARAS X AV. COREMAS 39 B
26 AV. DOM PEDRO ll AV. TABAJARAS X AV. COREMAS 36 B

27 AV. MAL. DEODORO DA
FONSECA

AV. MAXIMIANO DE FIGUEIREDO X AV
GAL. BENTO DA GAMA 78 B

28 AV. ALM. BARROSO AV. MAXIMIANO DE FIGUEIREDO X AV
GAL. BENTO DA GAMA 45 B

29 RUA GABRIEL MALAGRIDA BECO DA FACULDADE DE DIREITO 10 B

30
RUA ACAD. ALUISiO A. S
SOBREIRA PR. DOM ADAUTO X AV. DOM PEDRO I 30 B

TOTAL 1.048  



B®.SEMOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAN PESSOA
SUPERINTEND£NCfA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
conlssAo ESPeCIAL OE UCITAQAO
PROCESSO ADMINISTRATlyO Na 2018/106469

ANEXO v - sINALizacAO

I A Comp6em o presente ANEXO is especincaQ6es t6cnicas da sinalizagao VERTICAL
HORIZONTAL. DISPOSITIVOS AUXILIARES

1.2 Todos os liens e condig6es a seguir fbzem parte da solugao exigida para o
a solugao a ser adotada, de acordo com o prqeto que devem ser apresentado para a aprovaQao da

sends suas caracteristicas de canter

CEL2 siNALlzaQAO VERTICAL

2.1 PLXCAS DE siNALlzaQAO

2.1.1 As plazas devem ser confeccionadas em chapas de polyester retbrgado com fibre
espessum nominalde 2 ou 3 milfmetros. fabricadas pele processo de laminaQao continua ou por sistema
de prensagem a quente..'1
2.1.2 0 acabamento finaldeverg ser feith com funds na cor especifica de cada tips de plata. para frente e
preta para o verso. Os simbolos. letras, legendas. nameros. arias e tarjas dever6o ser executados em
pellcula reHetiva gmu t6cnico, nas cores especfncas e legalmente regulamentado para dada tips de place

2.1.3 Na aplicagao delta especificaQao 6 obrigat6rio atender a norma NBR 13.275/99 - Chapas planes de
poliester relbrgado com fjbra de video. pan confecQao de placas de sinalizaQao - Requisites e m6todos de
ensaio

2.1.4 A aplicaQao de pellculas deve ser efetuada por meir de equipamentos adequados que propiciem a
mAxima ader6ncia entre: chapa e pelicula de fundolfundo pintado e pellculal e entre pellcula de funds e
pellculas de tatjas, orlas, slmbolos. setas, letras evitando-se a ocorr6ncia de bolhas, rugosidades, etc.

2.1.5 Devergo constar no verso das places, na cor banca
fabricaQao e a identillcaQao da Concessiongria.

a logomarca da SEMOB/JP, m6s e ano de

2.1.6 As places serge instaladas com todos os refbrgos estrutunis e os dispositivos de Hxagao
necessarios, this coma: perfis meHlicos. abmgadein. parafusos. porcas. arruelas. Os dispositivos de
fixagao dever80 ester de acordo com os padr6es especificados neste Anexo.

'') 2.1.7 As places devem ser confbccionadas de acordo com os projetos de sinalizaQao, obedecendo-se os
padr6es lbrnecidos pda SEMOB/JP, que conterio as dimens6es. cores, mensagens, tips e tamanho de
letms. etc.

2.2 DISPOSITIVOS DE FiXAQAO

2.2.1 Para a confecgao dos dispositivos de fixagao dever8o ser atendidas a$ seguintes Normal T6cnicas
a) ABNT NBR 6673 - Produtos pianos de ago - DeterminaQao das propriedades mecAnicas a tm⑩o
M6todo de ensaio
b) ABNT NBR 7397 - Produto de aQO ou ferro fundido -- VeriflcaQao do revestimento de zinco
Determinagao de massa por unidade de area - M6todo de ensaio
c) ABNT NBR 7399 - Produto de ago ou ferro fundido - Verificaqao do revestimento de zinco
Verificagao da espessura do nvestimento por processo n&o destrutivo - M6todo de ensaio
c) ABNT NBR 7400 - Produto de aQO ou ferro fundido - VerlRcaqao do revestimento de zinco
Verificagao da uniformidade do revestimento - M6todo de ensaio

2.2.2 0s braquetes ngo devedo apresentar trincas. fissuns, rebarbas ou bordas cortantes e deverio ter
revestimento de zinco e apresentar aparencia uniforme, isenta de manchas escuras ou de acidos, bolhas.
esc6rias, manchas de fundente, corrosio branch, etc.

2.2.3 As pegas devergo ser fornecidas montadas com os parafusos, arruelas. porcas, etc. f"
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2.2.4 0 material para conhcQao dos braquetes dever6 ser Q ago e a sua composigao qulmica deveri
satisfbzer ao especificado na tabela a seguir. conforme ABNT NBR 6006/1994. que Hxa as composig6es
qulmicas dos ages e AUNT NBR 6152/2002. que taxa os conceitos e procedimentos aos ensaios de
resist6ncia dos metais, confomle tabela abaixo:

'1
2.2.5 Pam proteQao contra corrosao. os braquetes deveMo ser submetidos a galvanizaQao a quente ap6s
a operaQao de furaQao. Os parafusos. porcas e arruelas deverio tamb6m ser submetidos a galvanizaQao
a quenteU

2.2.6 A zincagem deveM pmporcionar uma massa de zinco minima de 350 g/m2
de 50 micras, em cada face revestida

com espessura minima

2.2.7 0 revestimento de zinco deverg ter uniformidade de camada. No ensaio de 'PREECE" as panes
lisas deveMo suportar no minima 6(sais) imers6es. e as arestas vivas deveMo suporlar 4(quatro)
imers6es, sem apresentarem sinais de dep6sito de cobre

2.2.8 A ata e o selo dever60 ser confeccionados com aQO inoxidgvel SAE 304, com as seguintes
caraclertsticas, conforme ABNT NBR 6006/1994, que axa as composiQ6es qulmicas dos agog e ABNT
NBR 6152/2002. que axa os conceitos e procedimentos aos ensaios de resist6ncia dos metais, confomle
tabela abaixo:

2.2.9 A ata deverg ter 0,6mm de espessura e '%a"de largura '

2.2.10 SUPORTES METALICOS - Para a confecQao dos suportes met61icos deverio ser atendidas as
seguintes Normas T6cnicas: ABNT NBR 8261 - Perfiltubular, de aQo-carbons, formado a bio, com ou
sem costura, de segal circular, quadrada ou retangular para uses estrutumis
a) ABNT NBR 6006 - Classillcagao por composigao quimica de amos para construgao mec8nica.
b) ABNT NBR 6123 - Forgas devidas ao vents em Edifica96es
c) ABNT NBR 6152 - Materials met41icos - DeterminaQao das propriedades mecinicas a tnQao.
d) ABNT NBR 6154 - Tubes de aQO de seQao circular - Ensaio de achatamento
e) ABNT NBR 7397 - Produto de ago ou ferro fUndido -- VerincaCao do revestimento de zinco --
Determinagao da massa por unidade de Area
f) ABNT NBR 7398 - Produto de aQO ou ferro fundido -- Verificagao do revestimento de zinco -- VerificaQao .
da ader6ncia.
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Composigao qulmica
Descrigao Minima Miximo
Tear de Carbons 0,08% 0.23%
Tear de F6sforo   0.04%
Tear de Enxofre   0.05%
Tear de Manganes 0.30% 0.90%
Tear de Silicio   o.10%

ComposiQao qufmica
Descrigao Minima Miximo
Carbons (C)   0,8%
Cromo (Cr) 18.0% 20.0%
Nfquel (Ni) B.O% ll.o%
Manganes (Mn)   2,0%
Pmpriedades mecdnicas
Limite de resist6ncia a tracgo 550 Mpa
Limite de escoamento 310 Mpa
Alongamento em 50 mm Minima 35%
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g) ABNT NBR 7399 - Produto de ago ou ferro hndido - Verificagao do revestimento de zinco -
VerilicaQao da espessun do revestimento por processo nio destrutivo.
h) ABNT NBR 7400 - Produto de aQO ou ferro fundido - VerificaQao do revestimento de zinco -
Verificagao do revestimento de cinco - Verificagao da uniformidade do revestimento
i) ABNT NBR 14428 - Disposltivos de sinalizagao viiria - P6rticos e semip6rticos de sinalizagao vertical
zincados por imengo a quente - Princrpios pan projeto
j) ABNT NBR 14429 -- Dispositivos de sinalizagao vi4ria - P6rticos e semip6rticos de sinalizaQao vertical
zincados por imersgo a quente - Requisitos

2.2.11 0s suportes meUlicos deverio ser confeccionados em tubes de aQO carbons SAE 1010/1020,
galvanizados a quente. oom costum longitudinal. A galvanizagao deveri ser executada nas superficies
interna e externa, com deposiQao minima de zinco iguala 350 g/m2

2.2.12 A galvanizagao deveri ser unilbrme, ngo podendo haver falhas de zincagem, nem descamagao

2.2.13 0s suportes deverio ser confeccionados com as seguintes caracteristicas, oonforme AUNT NBR
6006/1994. que lixa as composiQ6es qulmicas dos ages e ABNT NBR 6152/2002. que axa os conceitos e
procedimentos aos ensaios de resist6ncia dos metals oonforme tabel8 abaixo

CEL

2.2.14 As peQas quando submetidas aos ensaios de achatamento, ngo deveHo apresentar fissuras nas
superflcies internal ou external dos tubes. A16m disco. n8o devem aparecer evid6ncias de
esfolheamento, fblta de solidez ou defeitos de solda no decorrer de todd o ensaio

2.2.15 Suporte Tips 1- 0 suporte tips I teM diAmetra de 2 polegadas e comprimento de 4 metros e tops
fechado. Deverg ter uma espessura minima de parede de 3 millmetros

2.2.16 Na parte interior do suporte tipo 1, a 30 centlmetros da extremidade do tuba, devem ser soldadas 2
(dubs) aletas retangulares anti-gird de 10 centimetros de largura por 20 centimetres de altura

2.2.17 A parte superior do tuba deve ser vedada para evitqr Q acOmulo de agua

2.2.18 Para a fixagao do suporte ao solo, deveM ser utilizado um bergo de pedra de m80 e concrete no
traQO 13:4(cimento, arena, brita). A hamada de concrete dever6 ter espessura de 30cm(da base da aleta
anti-gird at6 o revestimento da calgada/canteiro).

2.2.19 Ap6s a fixagao do suporte no solo. a calgada deveri ser recupemda contbrme o revestimento
existente, ficando a responsabilidade da Concessionfria todos e quaisquer danes causados pele u$o de
meios e m6todos inadequados na retirada/reposiQao do revestimento.

2.2.20 A ConcessionAria 6 obrigada a reparar. corrigir. remover, reimplantar ou substituir, ds suas
expenses, no totalou em parte, o objeto do Contrato em que se verificaem vlcios, defeitos ou incorre96es
resultantes da execuQao ou de produtos empregados, durante toda a vigencia do contrato
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Composigao qulmica
Descricgo Minima M6ximo
Tear de Carbons 0.08% 0.23%
Tear de F6sforo   0.04%
Tear de Enxofre   0.05%
Tear de Manganes 0.30% 0,90%
Tear de Sillcio   o.10%
Prooriedades mecAnicas
Limite de resist6ncia a tragao Minima 320 Mpa
Limite de escoamento Minima 180 Mpa
Alonaamento em 50 mm Minima 23%
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3 SiNALIZAQAO HORIZONTAL

3.IA SinalizaQao Horizontal deverd atender ao Volume 1V
de Sinalizagao de Tr8nsito - CONTRAN

Sinalizagao Horizontal do Manual Brasileiro

3.2 Faixa de estacionamento. areas zebradas. legendas, pictogramas, etc., confbrme os Projetos de
Engenharia elaborados e/ou tbrnecidos pda Concession6ria e devidamente aprovados pda Concedente

3.3 0s servigos de remogao das demarcag6es ou inscri96es no pavimento executada com tinto a base de
solvente ou tinto a base de agua. devergo ser feitos pele processo abrasive. ou deja, a remoQao sera
realizada aquecendo-se o localcom magarico e procedendo a uma raspagem superficialdo pavimento
com espatulas

3.4 Ngo seM permitido o processo de remogao das demarcaQ6es ou inscriQ6es no pavimento atrav6s do
seu dimples recobrlmento com tinto

3.5 A superffcie a ser pintada deve se apresentar sega e livre de sujeira ou qualquer outro material
estranho(61eos. graxas, etc.) que possa prejudicar a ader6ncia do materialao pavimento

3.6 Quando a simpler varrigao ou jato de ar n&o forem suficientes para remover todd Q materialestranho
o pavimento deve ser limps de maneira adequada e compatlvelcom o tips de materials ser removido
sends talserviQO de inteira responsabilidade da Concessiongria.

3.7 As sinaliza96es devem ser executadas nos locais. na$ dimens6es e espagamentos indicados nos
projetos de engenharia elaborados e/ou fornecidos pda CONCESSIONARIA e devidamente aprovado
pda Concedente.

3.8 As equipes de pintura devedo, antes de iniciar a demarcagao, efetuar a verificagao da temperature
ambiente e umidade relative do ar, sends que estes dever6o ester em conformidade com as NBR's
especificas requeridas neste ANEXO.

3.9 Na aplicagao da sinalizaQao horizontal deve ser utilizado material suficiente, de forma a produzir
marcos com boidas claus e nltidas e uma pelicula de cor e largura uniformed.

3.10 As tintas devem ser aplicadas de forma que n80 sqa necessiria nova aplica$ao pam atingir a
espessura especillcada

'') 3.11 Dever&o ser incorporadas a tanta emulsionada em agra, antes da sua aplicagao. microesferas de
vidro do tips l-B. e concomltantemente com sua aplicagao dever60 ser lanQadas microesferas de vidro do
tips ll-B

3.12 As sinalizaQ6es aplicadas dever80 ser protegidas durante o tempo de secagem, de todd trafego de
velculos, bem coma de pedestres. A Concessiondria sera diretamente responsavele deve colocar todos
os dispositivos necessgrios para o adequado isolamento da area.

3.13 Para a mediQao da ntrorreHet8ncia initial ou residuala Concessioniria deveM utilizar um
retrorrenet6metro, onde devergo ser efetuadas no minima 8 (alto) leituras em coda marco ou inscrigao. A
medida da retrorreRetincia sera calculada atnv6s da media aritm6tica das medi96es efetuadas em coda
mana ou inscrigao

3.1 PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA

3.1.1 Tinto a base de resina acrllica emulsionada em agua com microesfems de vidro do tips l-B de 200g
a 250g pam dada litre de tanta e micrcesferas de vidro do tips ll-B de 350g para dada metro quadrado de
tinta aplicada.

3.1.2 Para a pintura a base de regina acrflica emulsionada em aqua devergo ser atendidas as seguintes
Normas T6cnicas: I)z2
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ABNT NBR 6831- SinalizaQao horizontalviaria. Microesfens de vidro, Requisites.
ABNT NBR 13699 - SinalizaQao horizontalviaria. Tinto a base de regina acrllica emulsionada em agua
Requisites e m6todo de ensaio

3.1.3 A espessura da tanta ap6s a aplicaQao, quando Omida
medida sem adiQao de microesferas de vidro tips ll

deverg ser de no minima 0,5mm quando

3.1.4 A retrornflet8ncia inicialdeveM ser maier do que 220 mcd/luxfm2 para a demarcagao na cor branca
e maier do que 170 mcd/lux/m2 para a demamagao na cor amarela. A retrorrefletincia residual para as
demarcag6es nas cores bianca ou amarela deveri ser major do que 130 mcd/lux/m2.

3.1.5 A retrorreHet8ncia inicialdever6 ser medida em at6 30(trinta) dias posteriores a aplicagao e a
retrorrettetincia residualap6s 30(trinta) dias da aplicagao at6 c llm da garantia a seguir descrita

4 DISPOSITIVOS AUXILIARES A SINALIZA9AO

-'1
4.ITACHA E TACHAO -- Pam a conbcQao da tacha e do tachgo dever&o ser atendidas norma da ABNT
NBR 14636 - Sinalizagao HorizontalViiria - Tachas Refletivas Viirias - Requisites.

4.2 A tacha e o tachgo deverio ser a base de regina de poli6ster com 6xido de sillcio. quartzo ou p6 de
pedro, que recebeHo pigmentagao amarela ou banca. A superficie externa deveM ser absolutamente lisa
e a superficie inferior com rugosidade para garantir sua perfeita ader6ncia ao pavimento. As pegas
dever&o ser monodirecion31ou bidirecional

4.3 0s elementos refletivos deverio manger valores mfnimos para desempenho de retrorrefletividade de
acordo com a ABNT NBR 14636 e dever6o ester perfbitamente embutidos no corps da tacha. bem com
resistir aos impactos ocasionados pdas condiQ6es do Huxo do trafego de velculos e resister a$ condiQ6es
ambientais(intemperies. poluiQao. tempentun. etc )

4.4 A superffcie a ser Instalada a pena deve se apresentar secs, livre de sujeira ou qualquer outro material
estranho (61eos. graxas. etc.) que posse prejudicar a ader6ncia do materialao pavimento.

4.5 Quando a dimples varrigao ou jato de ar n80 forem suficientes para remover todd o materialestranho
o pavimento deve ser limps de maneim adequada e compativel com o tips de material a ser removido
sends talsewigo de inteira responsabitidade da Concessiongria.

''1
4.6 As tachas e tach6es servo fixadas com cola a base de resins. A cola dever6 ser colocada em
quantidade suficiente para que as pegas n80 se desprendam do pavimento posteriormente e nio
deixando bordas e/ou rebarbas que ultmpasse lcentlmetro da pena apes sua fixaQao.

4.7 As peQas dever&o ser assentadas de modo a nio ficar em balango, a fim de evitar a sua quebra, ao
receber impactos. Para tanto o nivelamento dever6 ser efetuado utilizando-se Q proprio material de
assentamento.

4.8 Ap6$ a instalaQao das pegas deve-se recolher todd entulho ou sabre de materiais resultantes da
execuQao do sewigo

f'
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ANEXQ VI- MINUTA DE CONTRATO
CEL

CONTRATO DE CONCESSAO DE SERViQO POBLiCO NO /2019

Contrato de Concessio de ServiQO Pablico, que entre si
celebram a Superintendencia Executiva de Mobilidade
Urbana e a empress : , para a
outorga, no regime de concessao. da execuQao de servigos
de implantagao, operaQao e controle de estacionamento
rotativo em vies. logmdouros e areas pOblicas do Municipio
de Joie Pessoa. na forma abaixo.

O MUNiCIPIO DE JOAO PESSOA. ente de Direito POblico Interns. atmv6s SUPERINTENDENCIA
EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JIAO PESSOA - SEMOB. sediada nesta Capital, na BR
230. Km 25, Cristo Redentor, inscrita no Cadastro Geraldo Contribuinte do Minist6rio da Fazenda sob o Ro
09.154.915/0001-26, neste ato npresentado pele Superintendente Executive de Mobilidade Urbane, xxx
CPF/MF n'.xxx. residence e domiciliado nests Capital. doravante denominada CEDENTE. e do outro lada
a empresa )ocx. localizada na Rua xxx. inscrita sob o CNPJ n '. xxx e a InscriQao Municipalsob o n ' xxx,
denominada CESSIONARIA. neste ato representada pele seu Representante legal, Q Sr.(a) xxx. portador
do RG n '. xxx e o CPF xxx, residente na Rua xxx. resolvem celebrar, por forma do presente instruments
mediante as seguintes c16usulas e condiQ6es

CLAUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL

1.10 presente Contrato refer-se-a pelts seguintes diplomaslegais
Lei Fedenln '. 8.666/93 e suas altera96es posteriores; Lei Federa18.987/95;
Lei Complementar n '. 123/20061
C6digo Tribut6rio do Municlpio de Joie Pessoa;
C6digo de Tr8nsito Brasileiro, ResoluQ6es do Contmn e outras legisla96es inerentes a materia

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO DO CONTRATO

')
2.10 Contrato tem coma objetivo fundamentala exploragao. sob o regime de concessao, da cpemgao e
controle de estacionamento rotativo. de curla dungao, instalados em vids. logradouros e areas pOblicas
do Municipio de Joie Pessoa de acordo com o estabelecido no Terms de Retbr6ncia e Edital, conttolados
atrav6s de sistema automatizado e informatizado, com utilizaCao de equipamentos eletr6nicos portateis
m6veis, emissores de tlquetes de estacionamento, com tmnsmissgo e recepgao de dados. impressao
imediata. que permitem pleno controls da rotatividade. acompanhamento da arrecadagao, aferigao
imediata das receitas e auditoria permanente, por parte da CONCEDENTE. devendo os mesmos ser
fornecidos pda CONCESSIONARIA. com software adequado e homologado pda SEMOB. conforme
especi$cado no Terms de ReferGncia dente Edital

CLAUSULa TERCEIRA DA EXECUQAO DO CONTRAT0

3.10 Contrato dever6 ser executado fielmente pdas panes, de acordo com as clgusulas avengadas.
bem coma as condiQ6es especificadas no edital. sells anexos. na propasta t6cnica e de prego que fazem
parte integrante do presente contrato. independentemente de tmnscrigao. obsewadas kinda as normal
elencadas na cl&usula primeira. respondendo. porlanto. cede uma, peEas consequenclas de sua
inexecugao totalou partial

CLAUSULA QUARTA
coNCESSIONAnIA

DOS DIREITOS E 0BRIGA96ES DA CONCEDENTE E DA

4.1. Sem prejuiza das disposig6es contidas na legislagao aplicavel, incumbe a Concedente
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4.1.1. Regulamentar Q servigo delegado e fiscalizar permanentemente a sua prestagaol

4.1.2. Cumprir e fazer cumprir a legislaQao, as disposig6es regulamentares do servigo e as
cldusulas do contrato de concessaol

4.1.3. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuaisl

4.1.4. Intervir na presta⑩o do servigo, nos cases e condig6es previstas em Lei;

4.1.5. Extinguir a Concessao, nos castes previstos em Leie no contratol

4.1.6. Homologar Q reajuste e proceder as revis6es tarifarias. na fomia da Leie das normal
pertinentes do contrato

4.1.7. Zelar pda boa qualidade do serviga, recebet, apurar e solucionar queixas e reclamag6es
dos usuarios;

4.1.8. Estimular o aumento da qualidade, produtividade. competitividade, obedecida a
preservagao e protegao de meio ambientel

4.1.9. Garantir a plena execugao da Concessaot

4.1.10. Entregar a Concessionaria, desembaragada e livre de anus ou vinculos, as areas do
Sistema de Estacionamento Rotativo POblico;

4.1.11. Ampliar ou suprimir areas de estacionamento, por interesse pOblico, preservando-se
sempre o equilibrio econ6mico-financeiro da Concessao, nos tempos previstos no Editall

4.1.12. Preservar o inicialequillbrio econ6mico-financeiro do Contrato de Concessaol

4.1.13. Efetuar a fiscalizagao do correto uso das vagas pelts usuirios aplicando as penalidades
previstas no C6digo de Trinsito Brasileiro aas veiculos infratoresl

4.1.14. Garantir a eficAcia do Sistema de Estacionamento Rotativo dandy pleno apoio a
Concession4ria atrav6s de deus Agentes de Fiscalizagao de Transits(Agentes de Mobilidade
Urbana). com a finalidade de fimlar autos de infraQio dos veiculos estacionados em desacordo
com o regulamento do serviQo;

4.1.15. Autuar ou notificar os condutores por infragao de trinsito com base no avigo de
irregularidade emitido pda Concessionarial

4.2. Sem prejuizo do cumprimento dos encargos previstos no Projeto Bgsico e das disposi96es
contidas na legislagao aplicavel, incumbe a Concessiondria:

4.2.1 Realizar a implantagao do projeto em conformidade com os requisites t6cnicos
estabelecidos no Editale deus anexos;

4.2.2 Prestar servigo adequado, obedecendo &s exigencias de qualidade, continuidade,
regularidade. eficiencia, atualidade, modicidade, cortesia e seguranga, na forma prevista na
legislagaol

4.2.3 Executar os servigos objeto da Concessio de acardo com as melhores t6cnicas aplicgveisp''
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a trabalhos de sua natureza. com zell e dilig6ncia, bem coma a maid rigorosa observincia is
especificag6es previstas no Projeto B6sico, normal do servigo e demais detalhes e ordens que
emanarem do Poder Concedente.

4.2.4 Cumprir e fazer cumprir as normal do servigo e as c16usulas do contrato

4.2.5 Permitir aos encarregados da fiscalizagao livre acesso, em qualquer tempo. ao$
equipamentos e is instalag6es integrantes do servigo, bem coma a sells registros contabeis,
disponibilizando todos os memos necessirios a fiscalizaQao dos serviQos* bem coma curses ou
instrug6es de fomta a integrar e fornecer conhecimento de todd o sistema gerenciado pda
Concessionaria, inclusive os softwaresl

4.2.6 Captar. aplicar e gerir os recursos Inanceiros necessirios a prestagao de servigo

'1
4.2.7 Iniciar a gestao e exploragao do Sistema de Estacionamento Rotativo POblico. incluindo a
modernizagao, operagao e manutengao ap6s a assinatura do contrato. confcrme fases e etapas
de implantagao. exceto quando este puzo for prorrogado pele Poder Concedente, no interesse
pablico

4.2.8 Adquirir, instalar e mantel atualizados todos os equipamentos, softwares,
peQas de reposigao e acess6rios necessgrios para a execugao dos servigosl

perif6ricos:

4.2.9 Responsabiliza-se integralmente pda guarda dos equipamentos e materjais objeto do
contrato de Concessao;

4.2.10 Fornecer a mgo de obra necessaria, armando com ladas as despesas relativas a saldrios,
encargos, direitos e vantagens de deus empregados. bem coma pele fielcumprimento de today
as obrigag6es e exig6ncias decorrentes da legislagao trabalhista e pnvidenciaria em vigor
Nenhum vfnculo trabalhista se estabelecerg entre os empregados da Concessionaria, ou de
terceiros que venha contratar. e o Poder Concedentel

4.2.11 Responsabilizar-se pelo correto comportamento e
inclusive de terceiros, devendo mant6-1os em servigo,
plenamente capacitados a executar suas fun96esl

Hci6ncia do pessoalsob sua diregao,
uniformizados, com identificagao e

4.2.12 Manter no municipio de Joie Pessoa representantes credenciados a represents-la em
toads os atom referentes a execugao do contrato de Concessaol

4.2.13 Acatar as disposig6es legais e regulamentares estabelecidas peta Poder Cancedente,
bem coma colaborar com as agnes desenvolvidas por seus prepostos responsaveis pda
fiscalizagao dos servigosl

4.2.14 Colaborar com a autoridade de trinsito no cumprimento do tempo miximo de
perman6ncia dos veiculos nos estacionamentos. conforme determinado no Regulamento do
Sistemal

4.2.15 Comunicar a autoridade de trinsito os vetculos encontrados em estacionamento irregulars

4.2.16 Master pastas de vendas credenciados. devidamente identificados, em quantidade
suficiente a atender as necessidades dos usuarios;
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4.2.17 Efetuar os controles administratlvos e financeiros, proporcionando seguranga e
transpar6ncia na verificagao da arrecadaQao do sistema e encaminhando mensalmente todos os
dados gerenciais ao Poder Concedentel

4.2.18 Repassar mensalmente ao Poder Concedente o valor da obrigagao onerosa conforme
estabelecido no procedimento licitat6rio e condig6es estabelecidas no Projeto Basicol

4.2.19 Promover campanha publicitaria educativa e promotional, orientando o usuirio quanto is
regras de utilizaQao do sistemal

4.2.20 Responsabilizar-se pele pagamento de todos os tributes em razio dos servigos objeto da
Concessao, qualquer que deja a sua natureza, mantendo-se em dia com o pagamento das
obrigag6es fiscais e saciais, apresentando. sempre que forem solicitadas, c6pias das guias de
recolhimento referentes ao m6s anterior do Oltimo exigivell

'3 4.2.21 Responsabilizar-se com exclusividade por quaisquer indenizag6es por danes ou prejuizos
causados ao Poder Concedente ou a terceiros;

4.2.22 Responsabilizar-se por today as despesas diretas ou indiretas realizadas. deja na face de
proposta. projetos, estudos. execugao de obras, operagao do sistema, administragao ou outros
anus decorrentes da Concessaol

4.2.23 Manter atualizado o inventirio e o registry dos bens vinculados a Concessio

4.2.24 Zelar pda integridade dos bens vinculados a prestagao do servigo
adequadamente

bem coma segur6-1os

4.2.25 Nio ceded, transfbrir, sub-rogar. arrendar ou de qualquer outra forma passer a terceiros o
contrato oriunda da Concessgo

CLAUSULA QUINTA - DOS VALORES DAS TARIFAS E DO REPASSE

5.1 0s valores das tariffs a serem cobradas no Municrpio de Jo6o Pessoa e consequentemente o valor
do repasse a Administragao Publica, devergo ester de aaordo com a proposta vencedora da licitagao. nos
termos do Tempo de Refer6ncia e Edital.'3

5.2 0 repasse do valor acordado e tmbdo na clausula acima:
puzo estabelecido no Terms de Refer6ncia.

seri devido a Administracao Publica. no

5.3 Qualquer pedido de reajuste ou de revis8o de tariffs solicitado pda CONCESSIONARIA deveri vir
acompanhado de planilha de custom, que comprove a necessidade, destacando todos os insumos e/ou
itens de custo que a compOe. com os respectivos vaEores atualizados, desde que obedeQa a periodicidade
de no minima 12 (doze) mese$.

5.3.1 0 fndice de reaUuste sera o Induce Nacionalde Pregos ao Consumidor - INPC

5.3.1.1 CaberA a CONCEDENTE a aprovagao ou n&o do pedido de reajuste ou revisgo de tariff

5.4 Exceto o valor da tariff arrecadada peta Concessionaria. n80 haverg nenhum tips de compensaQao
para a me$ma. pelts servigos prestados por forma da concessgo objeto delta Licitagao.

5.5 A CONCESSIONARIA dever4 apresentar, mensalmente.
arrecadados. cujo modelo deveM ser aprovado pda SEMOBI

um balancete demonstrativo dos valores
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CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA

6.] As garantias, tanto para licitar(ganntia de proposta) quanto a garantia que tem por finalidade
assegumr a plena execuQao do contrato. serge efetuadas nos termos do item 21e seguintes do editalde
convoca®o.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS

7.10 puzo initial de vigencia da concessgo seM de lO(dez) ands consecutivos. prorrogaveis por iguais
e sucessivos perfcdos, at6 o limite de 20(vince) ands, com repasse de percentualdo faturamento brute a
SEMOB. em conformidade com a proposta vencedon e demais itens inerentes ao assunto.

7.2 A prorrogagao do puzo contratual se faM exclusivamente se houver intensse de ambas as panes,
tornando-se imprescindlvel. para este fim. a manifestagao pHvia com 180(②nto e oitenta) dias de
antecedencia. acena do realinteresse das panes na futura prorrogagao

''] CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAgAQ

8.1. O Contmlo seri acompanhado e fiscalizado pda DIOPE/SEMOB. de acordo com os melds descritos
no Terms de referenda. Projeto B8sico e Manualde Sinalizagao.

8.2. A Concession6ria deverg manter preposto. aceito pda SEMOB:
contnto, para represents-la, sempre que for necessirio.

durante o perlodo de vig6ncia do

CLAUSULA NONA - DAS SAN96ES

9.1 Aos fornecedores/contratados que descumprirem totalou parcialmente os oontntos celebrados com a
Administragao POblica Municipal, e aos licitantes que cometam atom visando a frustrqr os objetivos da
licitaQao, serge aplicadas sanQ6es previstas no edital, terms de referenda. a16m das sanQ6es previstas na
Lei 8.666/93 e demais legislaQ6es aplicaveis ao casa. conforme C14usula Primein.

CLAUSULA DeCIMA DA SUBCONTRATAgAO, CESSAO OU TRANSFER£NCIA DE SERVl90S

10.1 Sera permitida a subcontmtagao. a cessio ou a tnnsfer&ncia de sewigos objeto do contrato, de
forma parcial. mediante pr6via aprovaQao da CONCEDENTE.

l0.2 0s servigos que podeHo ser subcontratados, cedidos ou transferidos serge
fardamento, sinalizagao verticale horizontal, campanhas inf6rmativas e educativas.

o lbrnecimento de

l0.3 Sob qualquer hip6tese n&o sera permitida a subcontmtagaa do gerenciamento do serviqo de
estacionamento rotativo.

CLAUSULA D6CIMA PRIMEIRA DOS BENS KEVEnslVEls

ll.IAo finaldo puzo contratual. consideradas as eventuais prorroga96es. os bens m6veis u01izados na
execuQao contntual deverio ser imediatamente pastas a disposigao da CONCEDENTE. $em qualquer
remunenQao ou pagamento a CONCESSIONARIA.

11.2 A CONCESSIONARIA deverg manter invent4rio atualizado dos bens m6veis utilizados na execugao
contratual, enviando relat6rio do seu inventirio a cada ano.

CLAUSULA DiCIMA SEGUNDA - DA ENCAMPA9AO E DA RESCISA0

12.IA encampaQao dar-se-g quando. durante o puzo da concessao, por motive de interesse pOblico,
mediante lei autorizativa especfllca. e apes o pHvio pagamento da indenizagao, na fomta prevista no
artigo 36 da Lei n ' 8.987/95, a CONCEDENTE decide pda retomada do serviQO concedido.
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CONCESSIONARIA, assegunra a CONCEDENTE o direito de rescindi-lo.
prova de recebimento.

mediante

12.3. A CONCEDENTE 6 reconhecido o direito de rescisio administmtiva. nos tempos do artig0 79, incisa
1. da Lei no. 8.666/93. aplicando-se, no que couberem, is disposiQ6es dos $$ 1' e 2o do mesmo artigo.
bem coma as do artigo 80

CLAuSULA DiCIMA TERCEIRA - DA CADUCIDADE

13.1 A caducidade da concessgo poder6 ser declarada pda CONCEDENTE nos termos do item 26 e
seguintes do editalde convocaggo e de acordo com a legislaggo em vigor

CLAuSULA DiCIMA QUARTA - DA PUBLICAgA0

14.1. O presente instruments sera publicado por Extrato:
dias Oteis do m6s subsequente ao de sua assinatura

no Semangrio Oficial, no puzo de 05(cinco)

CLAUSULA DiCIMA QUINTA - DAS DISPOSl96ES GERAIS

15.1. As dOvidas e os castes omissos serif resolvidos pda autoridade competente da CONCEDENTE.
observando-se, sempre, as nomias do Instrumento Convocat6rio para o processo licitat6rio, que se
aplicam integralmente ao presente Contrato

15.2. Fifa eleito o Foro da Cidade de Jogs Pessoa, Estado da Paraiba
quaisquer quest6es oriundas da execugao dente Contrato.

coma competente pam dirimir

15.3. E por estarem avenQadas, as panes assinam o presente instruments. em quatro viag. de igualteor e
forma, para que produza os sells devidos e legais efeitos, na presenga das testemunhas abaixo
consignadas

Jogs Pessoa. de de 2019

Superintendente
Superintendencia Executiva de Mobilidade Urbana/PMJP

CONCEDENTE

Representante Legal
Empresa

CONCESSIONARIA r'
Testemunhas:

2)

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Pggina 85



3®.SEMOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAN PESSOA
SUPERINTEND£NCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAgAO
PROCESSO ADMINISTRATIVE NO 2018/106469

ANEXO Vll :AO NA0 EMPRI IR MENOR DE IDADE

!~..'EMPREGADOR: PESSOA JURIDICA

Ref.: identificagao da licitagao

(name da empress). inscrita no CNPJ no. . por interm6dio de seu representante legalo (a) Sr.
(aj , portador(a)daCarteiradeldentidaden '. ,6rgaoexpedidor .
e do CPF n '. DECLARA. para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n '. 8.666. de 21 de
junho de 1993, acrescido pda Lei n '. 9.854, de 27 de outubro de 1999. declara que ngo possui em seu
quadra de pessoal empregado(s) com ments de 18(dezoito) antes em trabalho noturno. perigoso ou
insalubre e de 16(dezesseis) ands em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz. a parter dos 14
ands, nos termos do inciso XXXllldo art. 7' da Constituigao Fedemlde 1998(Lei n '. 9.854/99)

'1

(data) f'

(representante legal)

'3
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ANEXO Vlll- Visio T6cnica

$EMOB
CEL

Ref.:(Identificagio da Licitagio)

1. Radio Socialda Empresa /CNPJ/SEDE
2. Representante: Name; CPF; RG; Profiss5o; Resid6ncia

A licitante acima denominada. por seu representante abaixo assinado, DECK.ARA que visitou o localde
obra, objeto da Concorr6ncia 01/2019, asseverando que tomou conhecimento de todas as nuances,
especificidades e interfaces que, direta ou indiretamente, possam interferir no planejamento e execugio
dos servigos propostos, assim como de today as informag6es e demais condig6es que digam respeito ao
localda obra e sua execudo, de talmodo que se ache em condig6es de apresentar a proposta comercial
respectiva.

'1

f'
Jo5o Pessoa
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ANEXO IX - MODELO ;LARA£AO DE NA0 Vl: :CNICA

SEMOB
CEL

Ref.:(Identificagio da Licitagao)

1. Razio Socialda Empresa /CNPJ/SEDE
2. Representante: Nome; CPF; RG; Profiss5o; Resid6ncia

Declare sob as penalidades da lei, que opted por n3o realizar visits t6cnica e que tenho pleno
conhecimento das condig6es e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sabre o local do
servigo, que assume total responsabilidade por elsa declaragio, ficando impedido(a), no futuro, de
pleitear por forge do conhecimento declarado, quaisquer alterag6es contratuais, de natureza t6cnica
e/ou financeira, ou quaisquer desconhecimento de causa referente ao objeto licitado.

f''
Data

Representante Legal
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ANEXO X - MODELO LRACA0 DE CADASTRI BEAD/PMJP

Ref.:(Identificagao da Licitagio).
$EMOB

CEL

Eup !! ooPIPPPPPeeaaaaaalp ooepe e/R(nn= ppepepCPFN=e PPO pj

Representante Legal da empresa ......'-.-'..............................----"-"".... CNPJ ne
DECLARE que, em atendimento ao art. 3e, Par6grafo 13nico, do Decreto

Municipal n9 8.407/2014, sagrando-me vencedor do presente certame, realizareia inscrigio delta
empresa no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos da BEAD/PMJP.

')

(data)

IRepresentante Legal)
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AN IODELO DE D }Ao DO RI }NSAVEL T£c

i③F
Ref.:(Identificagao da Licitagio)

Eu.

ou outros)
com registry no (CREA/CAU/CRA

fica definida a minha concordincia coma Responsavel T6cnicd da
para a execugio

licitagao, permanecendo a disposigio dos servigos durante o horirio de
empresa
dos servigos objeto delta
execugio dos mesmos.

ng

')

(Data)

(ResponsiveIT6cnico)

IRepresentante da Empresa)

'')

EditalConcorr6ncia 0001/2019 ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Pggina 90



B®.SEMOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE JIAO PESSOA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBiLIDADE URBANA
COMISSA0 ESPECIAL DE LiCITAgAO
PROCESSO ADMINISTRATIVE N ' 2018/106469 ⑧

Ref.:(Identificagio da Licitagio)

Eu/oo a apoooalPPPeeapao p PIR(nrlwe pqa lrlpfCPFNw IPIPeeaB

Representante Legal da empresa ................ '................... - ''''...., CNPJ ng

DECIARO que os s6cios e os respons6veis t6cnicos ngo sgo funcion6rios
pOblicos do Municfpio de logo Pessoa, ainda que de forma temporaria, bem coma n&o possuem em seu
quadra funcional nenhum setvidor pOblico do Municrpio de Joie Pessoa conforme o art. 99 da Lei ng
8.666/1993, ESTA EMPRESA NAO esb inserida em neQhumps das vedag6es constantes no mencionado
a rtigo

''1

Idata)

(Representante Legal)

'')
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ANEXO Xlll- CLOSSAKIO

1) ABNT: 6 a Associagio Brasileira de Normal T6cnicas;
2) ADJUDICAgAO: ato pda quala autoridade competente da PODER CONCEDENTE canferirg ao LICITANTE vencedor
Q OBJETO da LICITAgAO;
3) ACERVO TfCNIC0 0PERACIONAL; compreende a capacidade t6cnico operacionalde determinada pessoa juridica
envolvendo o seu conjunto de qualidades empresariais, this coma a sua estrutura administrative, seus m6todos
crganizacionais, seus processes internos de controle de qualidade. sua equipe;
4) ANEXOS; os documentos que acompanham a presente EDITAL;
5) BENS REVERSIVEIS: sia as bens da CONCESSAO que serif revertidos ao PODER CONCEDENTE ao t6rmino do
CONTRATO:

6) COMISSAO ESPECIAL DE LICITAgAO; comissio nomeada pda portaria n9. 1211 de 10 de dezembro de 2018, a qual
seri responsgvel por receber, examiner e julgar todos os dacumentos e conduzir as procedimentos relatives a
LICITACAO;
7) CONCESSAO: 6 a concessio para a realizagio do OBJETO, outorgada a CONCESStONARIA pele puzo e condig6es
previstos no Terms de Refer6ncia e Contrato;
8) CONCESSIONARIA= 6 a SOCIEDADE DE PROP6SiTO ESPEC(FICO - SPE. a ser constitufda de acofdo com o disposto
nests EDiTAL no CONTRATO e sob as leis brasileiras, com o fim exclusjvo de execugio da OBJETO da CONCESSAO;
9) CONS6RCIO: associagio de saciedades, fundos ou pessoas juridical com o objetivo de participar da LICITAGAO,
que. sagrando-se vencedora do certame, deverg se constituir em SOCIEDADE DE PROP6SITO ESPECfrlCO, segundo
as leis brasileiras;
10) CONTRAN: 6 o Conselho Nacianalde Transits;
11) CONTRATO: instruments juridico a ser firmado entre as PARTES, que reguta os termos da CONCESSAO,
conforme o AN EXO Vl-- MINUTA DO CONTRATO:

12) DATA DE ENTREGA DAS ENVELOPES: data correspondence aa dia 25 de junho de 2019, de 9h, quando deverio
sef entregues, na SEMOB - BR 230, Km 25, Cristo Redentor, Joio Pessoa - PB, todos os documentos necessgrios a
participagao na LICITAgAO, documentos de credenciamento, Q ENVELOPE 1- DOCUMENTOS DE HABILITACAO, Q
ENVELOPE 2 - PROPOSTA TfCNICA, e o ENVELOPE 3 - PROPOSTA COMERCIAL;
13) DOCUMENTOS DE HABILITAgAO: conjunto de documentos arrolados no presente EDiTAb destinados a
compravar, dentre autras, a habilitagao juridica. a regularidade flscale trabalhista. a qualificagao econ6mico-
financeira e a capacidade t6cnico-operacional e t6cnico-profissionaldos LICITANTES;
14) EDITAL: este Edital n9 001/2019, que cont6m o conjunta de regras e condig6es necessirias a orientagia da
LICITAgA0;
15} GARANTIA DE PROPOSTA: garantia pecuniaria prestada pelts LICITANTES que poderg ser executada pele PODER
CONCEDENTE, nos termos do EDITAL;
16) GARANTIA DE EXECUgAO DO CONTRATO: a garantia do fielcumprimento das obrigag6es da CONCESSIONARIA, a
ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE:
i7) HOMOLOGAgAO: 6 o ato pele quala autoridade competente, apes verificar a regularidade dos atom praticadas,
ratifica o resultado da LICITAgAO;
18) iNDICE DE REAIUSTE: 6 o fndice Nacionalde Pregos ao Consumidor - INPC, calculado pda Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica(IBGE);
19) [NDICE DE CORREgAO: 6 o fndice Naciana] De Pregas AO Consumidor Ample - IPCA, calculado pda Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica(IBGE);
20) LICITAgAO: pracedimento administrativo canduzido pelo POKER CONCEDENTE para selecionar, dentre as
PROPOSTAS apresentadas. a que deja mats vantajosa para a Administragio Publica Municipal, com base nos crit6rjos
previstos neste EDITAL;
21) LICITANTE; qualquer sociedade, fonda, pessaa juridica ou CONS6RCIO participante da LtCITAgAO;
22) PROPOSTAS: diz respeita ao conjunto formado Reid PROPOSTA TfCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL;
23) PROPOSTA COMERCIAL: 6 a proposta financeira apresentada pelos LICITANTES de acordo com os termos e
condig6es do EDITAL;
24) PROPOSTA TfCNICA: 6 a proposta de execugia da CONCESSAO apresentada pelts LICITANTES, observados os
termos e condi96es do EDITAL e sells ANEXOS, que cont6m cam clareza e objetividade a metodologia. organizagia e
tecnologia a serem utilizadas nos trabalhos;
25) SERVIGO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO: 6 a exploragio das VAGAS, nos termos deHnidos no ANEXO lll, IV e
V

''x
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26) USUARIOS: sia as pessoas que utilizam o SERVlgO DE ESTACIONAMENTO ROTATlvO;

27) VAGAS: sio as vagas de estacionamento rotativo nas viag e logradouros pablicos no Municipio de Joie Pessoa,
para veiculos automotores de passeio e similares, incluindo vegas convencionais, vagas para caminhio e
caminhoneta, sagas para ciclomotores, vegas para Idosos e vegas para Pessoas com Defici6ncia;
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