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ATA DE REUNIÃO – COMISSÃO TÉCNICA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 15:00hs, no Centro 

Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão formada pela Equipe Técnica responsável pelo 

acompanhamento dos testes, Srs. Arno Leonhardt, Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, 

Kassius Souza, Diretor de Trânsito, Eduardo Hiller, Engenheiro de Trânsito, Anderson Oliveira de 

Ávila, Supervisor da Guarda Municipal e Sra. Elisandra Nunes, Presidente Comissão de Licitação. 

Revento os atos anteriores destacamos que os testes iniciaram às 9 horas do dia 29/05/2020. sendo 

que a empresa Zona Azul, atendendo ao edital, entregou os equipamentos no dia 28/05/2020. 

Fizeram-se Presentes representando a empresa Zona Azul, além dos citados acima, os Srs. Ronei 

Martins, Fernando Ribeiro, Luciano da Rosa e Claudinei Barduque, representando a empresa Rek 

Parking o Sr. Vinicius Macedo. Iniciando-se a sessão houve um problema de conexão com a internet 

e após várias tentativas e reiniciação dos equipamentos a Comissão optou por realizar os testes com 

o carro, item 13.3.16, os testes ocorreram das 9h35min até às 11h07min. Enquanto os testes 

estavam sendo realizados no veiculo uma equipe da empresa Zona Azul ficou restabelecendo a 

conexão, que foi retomada às 9h46min., a Comissão Técnica avalia que mesmo com atraso no inicio 

dos testes por falta de conexão a falha de conexão foi solucionada dentro do tempo previamente 

estabelecido de 6 horas, não havendo prejuízo em relação a parte técnica. Ao retornarem as 

11h07min. retomamos a apresentação, concluindo o item 13.3.16 e iniciando os demais a partir do  

item 13.3.3. até o item 13.3.08, sendo que a sessão foi suspensa por 1 hora a partir das 12h30min. 

Retornando às 13h30min., analisando do item 13.3.09 até o item 13.3.15, onde a empresa Zona Azul 

atendeu integralmente a todos os itens da fase de testes do edital. A Comissão Técnica declara a 

empresa Zona Azul HABILITADA na fase de testes. Ao final da sessão a empresa Rek Parking 

apresentou manifestação por escrito, alegando atraso no inicio da sessão e dos testes e suporte 

externo do Sr. Ronei que efetuou correções no hardkey das 9h06min até às 9h40min., questiona o 

item 13.1.5, os tíquetes são sequenciais e respeitam os números previamente liberados. Nada mais a 

registrar em ata encerramos a sessão ás 15h35 min. E para constar eu ________________________ 

Elisandra Nunes, matrícula 92860, digitei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada 

por mim e demais membros da comissão técnica. 

 

 
Srs. Arno Leonhardt-Secretário Municipal de Segurança e Trânsito 

 
 
 

Kassius Souza - Diretor de Trânsito 
 
 
  

Eduardo Hiller - Engenheiro de Trânsito 
 
 
 

Anderson Oliveira de Ávila - Supervisor da Guarda Municipal 


