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INFORMAÇÕES. ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018 
Expediente Administrativo Nº 20510/2018 

 

Vimos através deste, prestar as informações Requeridas, conforme segue: 

 

Do questionamento: 

 

Perguntamos se: 

1) A referência a parquímetros é elemento figurativo e estes aparelhos já considerados 
obsoletos, por conta do desenvolvimento de novas tecnologias, não representam condição 
para apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, estando liberadas as licitantes 
para apresentarem Atestados de Capacidade Técnica que atestem a "implantação, 
instalação, operação e manutenção de sistema de estacionamento rotativo de veículos, 
através de tecnologias tipos multi-vagas emissoras de tíquetes.", mantidas as demais 
exigências do Edital e seus Anexos. 

 

Resposta: 

 

O termo de referência elaborado pela administração, já considerou as melhores 

práticas e tecnologias disponíveis, onde se utilizou de referência cidades com sistemas 

recentemente implantados e que deram certo, atendendo da melhor forma os seus 

munícipes, desta forma, o município de Sapucaia do Sul entendeu por implantar um sistema 

que comporte todas as formas possíveis no mercado de atendimento às necessidades da 

cidade, aliás, em Audiência Pública, tais características foram validadas pela comunidade e, 

portanto, atendidas no Termo de Referência e Edital de Licitação.. 

Neste viés, observa-se que uma das exigências técnicas é que a licitante 

vencedora implante equipamentos tipo parquímetro, ou outro termo para o mesmo 

equipamento por ser terminal de autoatendimento multivagas que fique disponível em via 

pública para aquisição das unidades de tempo pelos usuários conforme descrito no termo de 

referência.  
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Desta forma é fundamental que a licitante apresente experiência comprovada 

na operação do equipamento tipo parquímetro ou terminal de autoatendimento multivagas, 

sendo este um dos sistemas elencados no edital para aquisição de créditos, além das outras 

tecnologias e sistemas exigidos no termo de referência.  

Não obstante, o termo de referência e o edital atendem as necessidades dos 

munícipes, atendendo-os através de todas as modalidades de Estacionamento Rotativo 

possíveis, o que permite que seja implantado no Município de Sapucaia do Sul a mais 

moderna tecnologia que propicie o maior nível de satisfação aos munícipes, com todas as 

plataformas possíveis, atendendo as necessidades e peculiaridades locais, especificamente ao 

município de Sapucaia do Sul. 

Sendo o que tínhamos para o momento prestamos votos de elevada estima e 

distinta consideração. 

 

 

Sapucaia do Sul, 04 de dezembro de 2018. 

 

 

 

__________________________ 

ARNO LEONHARDT 

Secretário Municipal de Segurança e Trânsito 
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