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APRESENTAÇÃO 

A VIA 11 Consultoria, Estudos e Projetos de Mobilidade Urbana Ltda. apresenta o 

Relatório Único de Projeto das atividades referentes ao Projeto para Implantação de 

Estacionamento Rotativo Controlado Pago no município de Ouro (SC). 
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FROTA DE VEÍCULOS 

Apresentamos, a seguir, 

Catarina e do município de Ouro,
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 os dados referentes à frota de veículos

de Ouro, bem como um comparativo de crescimento

Evolução anual da frota de veículos no estado de Santa Catarina

 

Evolução anual da frota de veículos no município de
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Comparativo

 

Os dados (fonte: site DETRAN/SC) acima, 

anos, demonstram que o município de Ouro tem um percentual de crescimento do

de veículos menor do que o crescimento de veículos do estado de

que há um significativo fluxo de veículos

local a necessidade imediata de ações para melhoria de sua

quais a adoção do estacionamento

 

A quantidade atual de veículos (5.772) é também muito expressiva em relação

de habitantes (7.251 segundo
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Comparativo do crescimento da frota estadual e municipal

Os dados (fonte: site DETRAN/SC) acima, referentes ao mês de maio dos últimos cinco

anos, demonstram que o município de Ouro tem um percentual de crescimento do

de veículos menor do que o crescimento de veículos do estado de 

que há um significativo fluxo de veículos de outros municípios, demonstrando no trânsito 

local a necessidade imediata de ações para melhoria de sua fluidez

estacionamento rotativo. 

A quantidade atual de veículos (5.772) é também muito expressiva em relação

segundo projeção IBGE, 2021). 
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municipal 

referentes ao mês de maio dos últimos cinco 

anos, demonstram que o município de Ouro tem um percentual de crescimento do número 

 Santa Catarina. Ocorre 

demonstrando no trânsito 

fluidez e segurança, entre as 

A quantidade atual de veículos (5.772) é também muito expressiva em relação ao número 
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INTRODUÇÃO 

Nossos estudos e projetos para os municípios são voltados para soluções de mobilidade 

urbana. Um dos maiores problemas das áreas centrais das cidades é a falta de espaços 

públicos para o estacionamento de veículos. É um problema crônico que vem crescendo a 

cada dia em todas as cidades brasileiras em razão dos altos índices de comercialização 

de veículos pelo aumento de renda das famílias brasileiras e pela facilidade de crédito 

para aquisição de veículos. 

 

Tal problema leva a uma das soluções: a implantação do estacionamento rotativo nas vias 

proporcionando a democratização pela alta demanda por vagas, principalmente junto às 

áreas comerciais. Com isso, o trânsito fica com uma maior fluidez proporcionada pela 

maior oferta de vagas para estacionar, diminuindo a poluição sonora e ambiental nas vias 

de maior procura de vagas. 

 

Este estudo e consequente projeto é o resultado de levantamento de dados e observações 

de campo e junto a administração municipal e entidades de classe empresariais, que 

aponta as principais áreas onde é necessária a implantação do estacionamento rotativo 

controlado pago. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS FORMAS DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE 

ESTACIONAMENTO 

Existem três possibilidades de administração de um Estacionamento Rotativo Controlado 

Pago: 

 Pela administração municipal. 

 Por entidade beneficente. 

 Por empresa privada. 

 

Caso a administração do sistema seja feita diretamente pela administração municipal 

existirão os entraves de concurso público para as contratações de monitores e da 

administração do sistema, grandes investimentos iniciais e inúmeros processos licitatórios 

para os materiais envolvidos para o funcionamento do sistema. 

 

O gerenciamento feito através de entidades beneficentes assistenciais esbarra 

normalmente em uma falta de eficácia de fiscalização além dos problemas empregatícios 

gerados por contratações irregulares de pessoal de operação, que certamente irão refletir 

na administração municipal como coautora de processos trabalhistas. 

 

O gerenciamento do sistema por uma empresa privada em contrato de concessão 

escolhida através de licitação pública em nosso entendimento é a situação ideal. Todos os 

encargos e     obrigações recaem sobre uma empresa com experiência no gerenciamento 

deste tipo de serviço e com um repasse para a administração municipal de valor mensal 

de um percentual sobre o faturamento bruto do sistema. 

 

Em nosso entendimento, a forma ideal é a do repasse de um percentual sobre o 

faturamento bruto do sistema. Este percentual normalmente é de dez por cento do 

faturamento bruto. Além disso, esta forma de gerenciamento irá abrir oportunidade, em 

diversos níveis, de novos empregos de forma direta e indireta. 
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OBJETO 

O presente trabalho tem por objeto dar as premissas para a contratação e os Direitos de 

Concessão, por empresa especializada para execução de serviços que abrangem o 

gerenciamento, organização e a exploração do Estacionamento Rotativo Controlado Pago 

no município de Ouro (SC). 

 

Este trabalho apresenta os elementos que compreendem os seguintes tópicos: 

 Definição da área de abrangência do Estacionamento Rotativo Controlado Pago, 

contemplando as vagas necessárias para o atendimento a atual demanda e aos 

próximos anos. 

 Operação do sistema e exploração do Estacionamento Rotativo Controlado Pago 

através de controle por aplicativo e cartões de raspar, com impressão de séries 

devidamente autorizadas pela administração municipal e uma auditoria permanente por 

parte do Poder Concedente, compensada por receita que assegure sua manutenção, 

melhoramento, atualização, expansão, com objetivo principal de proporcionar e 

promover a rotatividade. 

 Determinação da quantidade de vagas a ser operadas, a quantidade de monitores 

para o controle e atendimento da população, número de agentes de trânsito 

responsáveis pela fiscalização. 

 Estudo de viabilidade econômico-financeira contemplando sugestão para o valor da 

tarifa por veículo, local e período de ocupação. 

 Estudo de valor dos percentuais dos Direitos de Concessão para o repasse da 

Concessionária para a administração municipal sobre o valor bruto arrecadado 

mensalmente. 
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OBJETIVOS E BENEFÍCIOS 

 OBJETIVO GERAL 

Ordenar o uso dos espaços públicos, minorando conflitos entre os diversos meios de 

deslocamentos através da regulamentação e fiscalização dos estacionamentos nas vias 

do município de Ouro (SC). 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Constitui a determinação das linhas bases, Termo de Referência, para elaboração da 

concessão da prestação de serviços técnicos de implantação, operação, manutenção e 

gerenciamento do sistema para controle de uso remunerado das vagas de 

estacionamentos rotativos em vias do município de Ouro (SC). 

 

 

BENEFÍCIOS 

Ao contrário do que se possa pensar, o estacionamento rotativo é um instrumento que 

democratiza o uso do espaço público através da rotatividade dos veículos em áreas onde 

o espaço é escasso. 

 

Este fato exige que o Poder Público adote providências que venham proporcionar 

soluções eficazes, objetivando o conforto e a segurança dos usuários das áreas públicas 

de estacionamento e, por consequência, para as empresas localizadas nas regiões, 

especialmente aquelas das atividades de comércio, prestadores de serviços e 

escritórios em geral. Decorre desse fato a decisão da implantação de uma tecnologia 

avançada que permita o apoio à fiscalização pelos agentes de trânsito, visando preservar 

os direitos do cidadão e o cumprimento da rotatividade. 

 

O  controle das áreas de estacionamento de veículos proposto encaixa-se dentro 

desta lógica e sua cobrança deverá custear os investimentos necessários para a prestação 

de serviços. 
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QUANTIFICAÇÃO DE VAGAS 

Conforme os levantamentos feitos, o município de Ouro (SC) comporta a implantação de 

335 (trezentas e trinta e cinco) vagas com cobrança. 

 

Todas as vagas deverão ser implantadas: 

   Paralelas ao meio-fio. 

 Oblíquas em relação ao meio-fio (apenas na via lateral da Rua Governador Jorge 

Lacerda com o acesso para Ponte Pênsil). 

 

Será implantada uma vaga de curta duração (período de 15 minutos com pisca alerta 

ligado) para cada uma das três farmácias localizadas na Rua Felipe Schmidt. Estas vagas 

estarão livres da cobrança do estacionamento rotativo e serão identificadas com a 

sinalização regulamentar. 

 

Deverão ser indicadas quando for feita a implantação deste projeto a localização das 

vagas destinadas às pessoas com deficiência e aos idosos atendendo às Resoluções do 

DENATRAN, bem como as vagas para operações de carga e descarga. A sua exata 

localização deverá ser definida pela empresa vencedora da licitação para implantação do 

sistema em conjunto com a administração municipal. 
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QUANTIFICAÇÃO DAS VAGAS

A quantidade de vagas por

seguinte: 
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VAGAS 

por via no Estacionamento Rotativo Controlado
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Controlado Pago de Ouro é a 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS VAGAS 
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VIABILIDADE ECONÕMICA

Apresentamos a seguir: 

 Planilha de faturamento e despesas mensais do sistema.
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VIABILIDADE ECONÕMICA-FINANCEIRA 

Planilha de faturamento e despesas mensais do sistema. 
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PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DA COBRANÇA / FORMA DE COBRANÇA 

A operação de cobrança no sistema deverá se dar de forma gradual, da seguinte forma: 

 Em até 7 (sete) dias após o início da operação – sem a cobrança da tarifa e a orientação 

do funcionamento do sistema. 

 Em até 15 (quinze) dias após o início da operação – início da cobrança da tarifa através 

dos cartões de raspar de estacionamento. 

 Em até 30 (trinta) dias após o iníco da operação – funcionamento pleno com a cobrança 

através do aplicativo e de cartões de raspar de estacionamento. 

 

Cada uma das fases de implantação da cobrança deverá ser após a implantação da 

sinalização vertical e horizontal. 

 

Os cartões de raspar de estacionamento poderão ser comercializados através dos 

monitores do sistema ou por estabelecimentos comerciais e de serviços da cidade. 

 

Caso a empresa concessionária opte pela implantação de aplicativo, deverá atender às 

seguintes condições: 

 A utilização e a comercialização dos cartões de raspar de estacionamento deverá 

permanecer durante todo o período da comcessão, principalmente visando aos usuários 

do sistema não moradores do município de Ouro ou usuários não familiarizados com o 

uso de smartfones. 

 Com o uso do aplicativo, o usuário será cobrado pelo tempo e valor proporcional ao do 

uso da vaga na tarifa correspondente. 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Em razão dos estudos feitos no município de Ouro, a indicação para o horário de 

funcionamento do Estacionamento Rotativo Controlado Pago é que ele seja: 

 De segunda à sexta-feira: das 8:30h (oito horas e trinta minutos) às 12:00h (doze horas) 

e das 13:30h (treze horas e trinta minutos) às 18:00h (dezoito horas). 

 Aos sábados: das 8:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).  

 E o não funcionamento aos domingos e feriados. 
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TEMPO DE ROTATIVIDADE NAS VAGAS 

O período máximo permitido para utilização regular de uma vaga do Estacionamento 

Rotativo Controlado Pago do município de Ouro (SC) será de: 

 2 (duas) horas para a ocupação de vagas pelos automóveis e camionetas. 

 1 (uma) hora para a ocupação de vagas para carga e descarga. 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

A sinalização vertical e horizontal deverá ser implantada pela licitante vencedora da licitação 

de operação do sistema de estacionamento, atendendo os Manuais de Sinalização Vertical 

e Horizontal do CONTRAN e as orientações emanadas das Resoluções 302, 303 e 304 do 

CONTRAN. 

 

As placas respeitarão os modelos apresentados e os materiais a serem utilizados na 

sinalização deverão seguir tais padrões. 

 

Todas as vagas deverão ser numeradas individualmente, sequencialmente, in loco, na guia 

ou no passeio público contínuo a esta, em sentido paralelo à via pública. 

 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

As placas devem ser semirrefletivas (fundo pintado e mensagens com películas refletivas) 

ou retrorrefletivas (fundo e mensagens com películas refletivas). 

 

O material mais adequado a ser utilizado como substrato para a confecção das placas de 

sinalização é o aço galvanizado a fogo (chapa nº. 18). 

 

Todos os tipos de películas a serem utilizadas deverão atender a Norma ABNT 14.644. 

 

O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semifosca. 

 

Os suportes devem ser dimensionados de modo a suportar as cargas próprias das placas e 

os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal, bem como devem 

ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e 

apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.  

 

Também devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou 

deslocamento da placa.  
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O suporte deverá ser de tubo de aço galvanizado com diâmetro de 2” ou 2 ½”. 

Exemplos da sinalização vertical: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – MARCAÇÃO DAS VAGAS 

As vagas de estacionamento devem ter as seguintes dimensões: 

 Paralelas ao meio-fio: 5,00m (*) x 1,80 a 2,20m (**). 

 Oblíquas: 5,00m x 2,50m (***). 

 

(*) – Comprimento apenas para referência. Em vagas para operações de carga e descarga 

recomenda-se o comprimento de 8,50m para veículos comerciais de entrega urbana de até 

7 toneladas de peso bruto total e 7,00m de comprimento.  
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(**) – Em áreas de vagas com operações de carga e descarga recomenda-se a largura de 

2,00m a 2,50m. 

(***) – Dimensão efetiva da vaga. 

 

Exemplos do dimensionamento das vagas (sinalização horizontal): 
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VALOR DA TARIFA 

O valor a ser cobrado pelo uso das vagas por veículos automotores de 4 (quatro) rodas, 

através de cartão de raspar, deverá ser: 

 30min (trinta minutos) – com tarifa de R$ 1,10 (um real e dez centavos) pelo período de 

trinta minutos. 

 1h (uma hora) – com tarifa de R$ 1,70 (um real e setenta centavos) pelo período de uma 

hora). 

 2h (duas horas) – com tarifa de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) pelo 

período máximo de duas horas. 

 

Haverá uma tolerância máxima de 5min (cinco minutos) após o período estipulado no 

cartão. 

 

A tarifa para caçambas estacionadas para coleta de entulhos será de R$ 20,00 (vinte reais) 

por dia. 

 

A tarifa para ocupação de vaga por veículos de carga em vagas designadas para tal será de 

R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) por hora, com ocupação máxima de uma hora na 

mesma vaga. 

 

A permanência do condutor ou passageiro no interior do veículo não desobriga o 

pagamento do preço público de ocupação da vaga de estacionamento. 

 

Os valores deverão ser reajustados anualmente por decreto, obedecido o IPCA publicado 

pelo IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo. 

 

 

 OBSERVAÇÕES SOBRE O USO IRREGULAR DA VAGA 

Será considerado o veículo estacionado irregularmente no Estacionamento Rotativo 

Controlado Pago, o veículo que: 

 Ocupar irregularmente as vagas demarcadas. 
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 Permanecer estacionado na vaga após o fim do tempo de tolerância utilizado para fins 

de rotatividade.  

 Não pagar pelo período de ocupação da vaga. 

 Preenchimento incorreto ou rasuras nos dispositivos de cobrança impressos. 

 Permanência na vaga quando do término do horário adquirido. 

 Ocupar das vagas especiais destinadas a Idosos, pessoas com deficiência e demais 

áreas privativas com amparo legal, desde que não estejam portando a identificação 

fornecida por órgão de trânsito. 

 

Cometidas quaisquer das irregularidades previstas nos itens acima referidos, fica o Poder 

Executivo através dos agentes de trânsito, a proceder notificação por infração conforme art. 

181, XVII, Capítulo XV do Código de Trânsito Brasileiro. 

 

Ficará autorizado promover quando necessário for, a apreensão e/ou remoção de veículos 

estacionados irregularmente com cobrança do valor referente ao serviço de 

apreensão/remoção e de diárias de recolhimento ao pátio. 
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PRAZO DE CONCESSÃO E PERCENTUAL DOS DIREITOS DE CONCESSÃO 

A fim de obter qualidade do sistema pelos altos investimentos que deverão ser realizados 

pela Concessionária no imobilizado e em manutenção, permitindo assim segurança a todas 

as partes envolvidas, e de conformidade com os estudos realizados em várias cidades 

brasileiras que implantaram o sistema, o prazo de concessão deverá ser de 10 (dez) anos, 

podendo ser prorrogado por igual período, desde que o desempenho dos serviços 

prestados seja satisfatório. 

 

O percentual dos Direitos de Concessão foi baseado nos percentuais praticados nas 

cidades onde existe o sistema de estacionamento controlado e no princípio de dividir 

igualitariamente entre o Poder Público e o futuro prestador de serviço (Concessionária) o 

percentual de margem líquida previsto para o projeto, segundo o estudo de viabilidade 

econômico-financeira. Vale ressaltar que em diversas cidades o percentual dos Direitos de 

Concessão efetivamente apresentado pelas licitantes tem se situado em patamares acima 

deste mínimo sugerido, certamente em função da concorrência entre as empresas 

prestadoras deste tipo de serviço. 

 

O percentual dos Direitos de Concessão ao Poder Concedente pela Concessionária deverá 

ser de no mínimo 10% (dez por cento) do valor líquido arrecadado mensalmente. Entende-

se como valor líquido o valor do faturamento bruto total menos impostos diretos sobre o 

faturamento (ISS, PIS e COFINS). 
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DA FISCALIZAÇÃO 

Um dos fatores primordiais para o sucesso do Estacionamento Rotativo Controlado Pago 

depende da atuação incisiva dos agentes de trânsito de forma a combater a falta de respeito 

à rotatividade estabelecida para as vagas. Portanto, caberá à administração municipal os 

esforços e contingente suficiente para fiscalizar e aplicar penalidade quando for acionada. 

 

Vê-se, também, que caso o Poder Concedente deixe de autuar os infratores apontados por 

tal sistema, a fim de manter o equilibro do futuro contrato de concessão, aquele deverá 

ressarcir a Concessionária os valores previstos na legislação vigente. O controle do status 

do atendimento deverá ser feito por relatórios emitidos pelo sistema de gerenciamento das 

vagas e emissor dos alertas de infração. 

 

Recomenda-se, inclusive, que os recursos oriundos dos Direitos de Concessão sejam 

destinados à contratação, manutenção e treinamento da equipe de agentes de trânsito. 

 

Observamos que tanto o Poder Concedente (administração municipal) quanto a 

Concessionária (empresa operadora do sistema de estacionamento) não poderão ser 

responsabilizados por qualquer dano ou furto do veículo estacionado nas vagas do sistema. 
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LEGISLAÇÃO 

Apresentamos, a seguir, as seguintes minutas: 

 Ato Justificativo para Implantação do Estacionamento Rotativo Controlado Pago. 

 Projeto de Lei criando o Estacionamento Rotativo Controlado Pago – ao final deste 

trabalho, apresentamos a Lei nº. 2.580 de 06 de outubro de 2021 – já sancionada. 

 Decreto regulamentando a Lei do Estacionamento Rotativo Controlado Pago – ao final 

deste trabalho, apresentamos o Decreto nº. 798 de 15 de outubro de 2021 – já 

sancionado. 

 Exigências no Edital de Licitação da Operação do Sistema. 

 Edital de licitação para operação do sistema. 

 

 

ATO JUSTIFICATIVO 

A política de implantação de estacionamentos públicos rotativos pagos nas cidades tem 

como finalidade organizar a circulação, as paradas e os estacionamentos dos veículos, 

através de projetos que visam disponibilizar vagas em locais estratégicos, evitando a 

circulação desnecessária de veículos nas áreas mais críticas, a fim de assegurar 

mobilidade e permitir que pessoas, bens e serviços cheguem ao destino desejado. 

 

Todas as políticas de melhoria no trânsito são de responsabilidade do Poder Público. Mas 

a população também deve fazer sua parte reconhecendo que a cidade não foi projetada 

para o atual número de veículos em circulação e com a prática de conceitos de cidadania 

deverá apoiar as medidas adotadas, mesmo que aparentem ser desagradáveis, pois são 

necessárias à melhoria de vida de todos. 

 

A aplicação da rotatividade é a única forma de democratizar o uso das vagas e deve ser 

implantada através de meios legais, nas áreas destinadas à implantação do Sistema de 

Estacionamento Rotativo Controlado Pago. E para instituí-la, se faz necessário de rigorosa 

fiscalização que possibilitem o cumprimento das leis e o direito igualitário de todos. 

 

Ao município cabe ordenar estas áreas devendo fazê-lo em parceria com a iniciativa 

privada, pois é de conhecimento de que, somente com este modelo será possível realizar 
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investimentos na infraestrutura, desburocratizando as ações, realizando desta forma um 

processo transparente com a aplicação de alta tecnologia. 

 

Cabe ainda a administração municipal, a tarefa de fiscalizar e punir os infratores. Sem uma 

fiscalização rigorosa o projeto possivelmente não terá sucesso. Sendo assim, 

sugerimos que os Direitos de Concessão sejam unicamente utilizados nas ações do 

sistema viário e trânsito. Somente assim, poderemos assegurar uma vida melhor para 

todos os cidadãos, passando a respeitar o direito de todos na mesma proporcionalidade. 

 

O crescimento da frota de veículos foi muito significativo. No entanto, as ruas e 

avenidas, principalmente as de grande fluxo de veículos permanecem com as mesmas 

dimensões de quando foram construídas, tornando o trânsito um verdadeiro caos. 

 

Investimentos em implantação de novos meios de circulação, através de transporte 

coletivo moderno, e incentivo ao uso de bicicletas se fazem necessários. Se a circulação já 

está se tornando impossível, estacionar nas ruas públicas aumenta ainda mais os 

problemas. A ausência de vagas propicia o desrespeito às vagas determinadas para 

estacionamento gerando estacionamento em fila dupla, nas curvas, sobre as calçadas, e 

atuação dos chamados “flanelinhas” que vendem as vagas como se estas fossem de sua 

propriedade. Além disso, a circulação dos veículos em baixa velocidade à procura de 

vagas contribui para o agravamento da poluição ambiental. 

 

As pesquisas realizadas com a população e o comércio da cidade apontam para um 

enorme percentual de aceitação do estacionamento rotativo pago na área central do 

município de Ouro. 
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EXIGÊNCIAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA 
Recomendamos que além das exigências normais de um Processo Licitatório (Contrato 

Social, CNPJ, Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, FGTS, 

Débitos Trabalhistas) devem ser exigidos para participação na licitação: 

 Capital mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 Inscrição no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) ou CAU (Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo). 

 Acervo técnico da empresa e seu responsável técnico da operação de sistema de 

Estacionamento Rotativo Controlado Pago com no mínimo 300 (trezentas) vagas por um 

período mínimo de 1 (um) ano. 

 

A licitante vencedora deverá escolhida, através de licitação tipo concorrência pública, pela 

maior proposta dos Direitos de Concessão fixada em um mínimo de 10% (dez por cento). 
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RESUMO FINAL 

O Projeto do Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado Pago do município de Ouro 

(SC), de forma resumida, indicou: 

 A recomendação para operação do sistema por uma empresa com experiência 

anterior, sob forma de um Contrato de Concessão, com pagamento dos Direitos de 

Outorga de no mínimo 10% (dez por cento) do faturamento bruto. 

 O Contrato de Concessão deverá ser por um período de 10 (dez) anos renovável por 

até igual período. 

 Foi dimensionada a disponibilidade do seguinte número de vagas com 

cobrança:   Automóveis (usuários normais) – 275 (duzentas e setenta e 

cinco) vagas. 

 Automóveis (idosos) – 14 (quatorze) vagas, portando o cartão emitido por órgão   

de trânsito. 

 Automóveis (portadores de deficiência) – 8 (oito) vagas, portando o cartão emitido 

por órgão de trânsito. 

 Veículos de carga – 5 (cinco) vagas. 

 Horário de funcionamento: 

 De segunda à sexta-feira: das 08h30min às 12h00min e das 13h30min às 18h00min. 

 Aos sábados: das 08h00min às 12h00min. 

 Período máximo de ocupação da vaga: 2h (duas horas). 

 Serão comercializados cartões de 30min (trinta) minutos, 1h (uma hora) e de 2h (duas 

horas). 

 Haverá uma tolerância de 5min (cinco minutos) após o horário de validade do cartão. 

 As tarifas serão: 

 Automóveis: R$ 1,10 (um real e dez centavos) para 30min (trinta minutos), R$ 1,70 

(um real e setenta centavos) para 1h (uma hora) e R$ 2,75 (dois reais e setenta e 

cinco centavos) para 2h (duas horas). 

 Veículos de carga: R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) para 1h (uma hora). 

 Veículos de carga em operações de carga e descarga em operações acima de 2 

(duas) horas (ex: caçamba, contêiner, mudanças e descarga de concreto): R$ 20,00 

(vinte reais) por dia, mediante prévia autorização do órgão de trânsito. 
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 Observamos que as vagas de curta duração (farmácia) e as vagas destinadas às 

motos não serão objeto de cobrança.  

 A ocupação irregular de uma vaga será motivo para notificação de infração de 

trânsito por agente de trânsito, sem direito a regularização. 

 Dados financeiros apontados pelo estudo de viabilidade ao longo do contrato (com 

ocupação média entre 40 e 60% de automóveis e 40% por veículos de carga): 

 Faturamento mensal previsto – cerca de 56 (cinquenta e seis) mil reais. Custos 

mensais previstos – cerca de 47 (quarenta e sete) mil reais. 

 Resultado mensal previsto – cerca de 9 (nove) mil reais, ou seja, cerca de pouco 

mais de 16% (dezesseis por cento). 

 Recomendações para exigências no Edital de Licitação: 

 Exigências normais de um Processo Licitatório (Contrato Social, CNPJ, Certidões 

Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, FGTS, Débitos Trabalhistas). 

 Capital mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 Inscrição no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) ou CAU 

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo). 

 Acervo técnico da empresa e seu responsável técnico da operação de sistema de 

Estacionamento Rotativo Controlado Pago com no mínimo 300 (trezentas) vagas por 

um período mínimo de 1 (um) ano. 

 A licitante vencedora deverá escolhida, através de licitação tipo concorrência 

pública, pela maior proposta dos Direitos de Concessão fixada em um mínimo de 

10% (dez por cento). 
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CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Apresentamos, a seguir, documentos produzidos pelo município de Ouro sobre o tema: 

 Convocação para Audiência Pública. 

 Ata da Audiência Pública. 

 Lista de Presença da Audiência Pública. 

 Lei nº. 2.580 de 06 de outubro de 2021. 

 Decreto nº. 798 de 15 de outubro de 2021. 
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