
 
À 
• Comissão permanente de licitação Município de Natal 
 
Ref: Esclarecimento edital de Concorrência Pública nº 24.001/2021 
 
Prezados,  

 
A SERBET, por seu representante legal, interessada em participar da Concorrência nº 24.001/2021

para outorga de concessão onerosa de Estacionamento Rotativo, solicita os seguintes esclarecimentos abaixo:
 

• QUANTO A ACEITABILIDADE ASSINATURA DIGITAL 
 

Atualmente diversos são os documentos, em diferentes esferas, onde é autorizado a assinatura digital
para validação dos atos. Por exemplo: registro de atos e contratos perante a junta comercial, assinatura de
documentos nos Tribunais de Justiça, assinatura da declaração de renda e outros serviços prestados pela
Secretaria da Receita Federal, dentre outros.  

Nesse  sentido,  levando  em  consideração  a  Medida  Provisória  2.220-2,  um  documento  criado
eletronicamente e assinado digitalmente pelas partes através da estrutura de chaves pública e privada, têm os
mesmos efeitos jurídicos de um documento impresso comum, pode-se concluir que, todos os documentos
apresentados  numa  licitação  (habilitação,  proposta  técnica  e  proposta  de  preços),  providos  de  uma
ASSINATURA DIGITAL, tem o mesmo efeito de um original. 

Deste  modo,  questiona-se:  Cionsideeaandeio  io  acima  expiostior  bem  ciomio  a  expaessa  paevisoio  dee
aaciionalizaçoio dee paiocedeimentios adeministaatvios dea Lei nº 13.726/2018r piodeeaoio as empaesas inteaessadeasr
nio  que  deiz  aespeitio  aios  deiocumentios  que  deevem  sea  assinadeiosr  ioptaa  em  apaesentaa  ios  deiocumentios
assinadeios deigitalmenter deispensandeio a autentcaçoior bem ciomio io aecionhecimentio dee famar levandeio em
cionsideeaaçoio io acima expiostio?

RESPOSTA:
Seaoio aceitas assinatuaas eletaônicas.

• QUANTO AO VALOR DA TARIFA  
O teamio dee aefeaênciar nio que deiz aespeitio aio tempio dee peamanência máxima em cadea vagar taaz a

seguinte aedeaçoio:  
O tempio máximio dee peamanência na vaga dee estaciionamentio  seaá dee 3 hioaasr sendeio
ciobaadea  nas  deuas  paimeiaas  hioaas  a  taaifa  dee  R$  2 (deiois  Reais)  pioa  hioaa/vaga
efetvamente utlizadea e paga paaa ios veículios dee passeiior mistio e taiciclio er na teaceiaa
hioaar sendeio ciobaadeio uma taaifa dee R$ 10 (deez aeais) paaa tiodeios ios tpios dee veículiosr sem
piossibilideadee dee faaciionamentio casio este aetae io veículio dea vaga antes dee teaminadeio io
tempio peamitdeio dee estaciionamentio. 

Nesse sentdeior cionsideeaandeio que nas deuas paimeiaas hioaas seaá ciobaadeio io valioa dee R$2r00 pioa hioaa
e a paata  dea teaceiaa io valioa dee R$10r00r questiona-ser nio tiotal  seaá ciobaadeio R$14r00 pioa 3 hioaas dee
liocaçoio iou apenas R$10r00 paaa as 3 hioaas?

RESPOSTA:
Seaá ciobaadeio R$ 14r00.

• QUANTO AO DIMENSIONAMENTO DE PONTOS DE VENDA FIXOS 
Niota-se que io teamio dee aefeaência faz mençoio aio caedeenciamentio deios piontios dee vendea. Deste

miodeior  cionsideeaandeio que  io  edeital  paevê  a  implantaçoio  dee  4.261  vagasr  quantios  PDV’s  deevem tea  pioa
númeaio dee vaga? Pioa exemplio 1 PDV a cadea 50 vagas. 



RESPOSTA:
A aelaçoio estabelecidea noio é PDV/vaga. Cionfioame deescaitio nio Paiojetio Básicior “a deistaibuiçoio deios

PDVs na áaea deio estaciionamentior deeveaá sea implementadea dee fioama que cadea usuáaiio aio estaciionaa io seu
veículio se deeslioque nio máximio 300 (taezentios) metaios paaa adequiaia io caédeitio nio PDV”.

• QUANTO AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
O  teamio  dee  aefeaênciar  faz  a  seguinte  mençoio  quantio  aio  hioaáaiio  dee  funciionamentio  deio

estaciionamentio aiotatvio:  
O Estaciionamentio Públicio aiotatvio dea cideadee dee Natalr funciionaaá dee segundea a sexta-
feiaa deas 8h às 18hr  ciom exceçoio dea Rua Paesideente Quaaesma/Rua Da. Luiz Dutaa nio
taechio entae as Ruas deios Pajeús e Rua Aay Paaaeiaasr liocalizadeas nio Baiaaio deio Alecaimr
que funciionaaá deas 9h às 16h e aios sábadeios deas 8h às 13h. Estes hioaáaiios estoio passíveis
dee miodeifcaçoio dee acioadeio ciom io estabelecideio pelio óagoio gestioa. 

Deste miodeior giostaaíamios dee sabear aios sábadeios io estaciionamentio vai funciionaa em tiodea a áaea
deemaacadea iou apenas nas Ruas Paesideente Quaaesma/Rua Da. Luiz Dutaa nio taechio entae as Ruas deios Pajeús
e Rua Aay Paaaeiaasr liocalizadeas nio Baiaaio deio Alecaim?

RESPOSTA:
Em tiodeio io sistema dee estaciionamentio aiotatvio.

• QUANTO A RECEITA PARA REPASSE  
Em deiveasios miomentiosr tantio io edeital quantio io teamio dee aefeaência fazem mençoio quantio aio tpio

dee aeceita paaa aepasse mensal.  
Deste miodeior questiona-ser io peacentual a sea aepassadeio mensalmente deeveaá sea aplicadeio siob a

aeceita bauta iou líquidea?
RESPOSTA:
O aepasse mensal seaá calculadeio siobae a aeceita líquidear cionfioame estabelecideio nio Paiojetio Básicio. O

Edeital equivioca-se aio se aefeaia a aeceita bautar ciontudeior io item 1.5 deio Edeital estabelece que – em casio dee
deiveagência entae io Edeital e io Paiojetio Básicio – paevaleceaá io textio deio paiojetio básicio.

• QUANTO A VENDA DE CRÉDITOS NOS PONTOS DE VENDAS FIXOS  
O teamio dee aefeaência faz mençoio que io valioa dea taaifa piodeeaá sea faaciionadeio dee 15 em 15 minutiosr

excetio nio aplicatvio que io faaciionamentio piodeeaá iocioaaea minutio a minutio  
Tiodeio ios usuáaiios deio sistema teaoio iopções dee faaciionamentio dee tíquetes dee 15 em 15
minutios. SOMENTE OS USUÁRIOS DOS APLICATIVOS DE CELULAR (APP) TEŖ A OPÇ̧AO DE
TARIFAS  FRACIONADAS  POR  MINUTO  COM  A  GERAÇ̧O  DE  TÍQUETES  ATRAVÉS  DE
MECANISMO  TIPO  “ATIVAR/DESATIVAR”r  PERMITINDO  O PAGAMENTO  FRACIONADO
POR MINUTO CONFORME O TEMPO TRANSCORRIDO ENTRE A ATIVAÇ̧O E A DESATIVAÇ̧O
DO TÍQUETE. 

Deste miodeior tendeio em vista que io edeital paevê io faaciionamentio paaa tiodeios ios usuáaiiosr piodee-se
cionsideeaaa que io sistema deeveaá apaesentaaa a iopções dee ciompaa dee tccets avulsios dee 15minr 30 minr 45
minr 60 minr noio havendeio a aesttuiçoio dee nenhum valioa casio io usuáaiio venha a deesiocupaa a vaga dee fioama
antecipadea aio tempio paeviamente adequiaideio? 

RESPOSTA:
Issior noio haveaá aesttuiçoio dee valioa. 

• QUANTO A IMPRESSÃO DA NOTA FISCAL COM OS MONITORES 
O teamio dee aefeaência taaz a seguinte exigência:  



Paaa  tiodeio  tíquete  ciomeacializadeio  –  seja  pioa  meiio  deio  siter  aplicatvior  mionitioaes  dea
CONCESSIONÁRIA e piontios dee vendea – deeveaá sea emitdea a niota fscal cioaaespiondeente
aio usuáaiior deevendeio sea impaessa em casio dee ciompaas pioa meiio dee mionitioaes e piontios
dee vendear e enviadeas pioa e-mailr nio casio dee ciompaas pioa site iou aplicatvio 

Liogior  cionsideeaandeio a  iobaigatioaiedeadee dee emissoio dee  Niota  fscal  ciom ios  mionitioaesr  existe  um
fioamatio padeaoio deio deiocumentio? As infioamações piodeeaoio sea impaessas em um tíquete ciomum?

RESPOSTA:
Deve utlizaa io padeaoio dee niota fscal estabelecideio nio Municípiio/UF.

• QUANTO AOS SENSORES DE ESTACIONAMENTO 
Cionsideeaandeio que io edeital paevê a implantaçoio dee 4.621 vagas e tendeio em vista que io investmentio

paaa ciompaa deios sensioaes dee estaciionamentio é altior seaia piossível deispionibilizaa ios ioaçamentios feitios pela
aespeitável ciomissoior paaa que as licitantes tenham maagem dee investmentio? 

RESPOSTA:
Noio se faz necessáaiio a apaesentaçoio deio ioaçamentior piois a planilha cionstante nio edeital deemionstaa

a  viabilideadee  ecionômica  paaa  ios  120  meses  dee  cioncessoior  deevendeior  pioatantior  io  licitante  apaesentaa
paiopiosta cujio io investmentio seja amioatzadeio aio liongio deio ciontaatior ciom a maiioa efciência piossívelr dee
acioadeio ciomio seu entendeimentio.

 
• QUANTOS AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  

Cionsideeaandeio  que  io  iobjetio  licitadeio  paevê  io  fioanecimentio  dee  moio  dee  iobaa  além  dee  deiveasios
equipamentios  cujio  valioa  dee  investmentio  é  cionsideeaávelr  seaia  piossível  deispionibilizaa  a  planilha
ioaçamentáaia paaa que as licitantes piossam baseaa suas paiopiostas?

RESPOSTA
Noio se faz necessáaiio a apaesentaçoio deio ioaçamentior piois a planilha cionstante nio edeital deemionstaa

a viabilideadee ecionômica paaa ios 120 meses dee cioncessoior deevendeior pioatantior io licitante apaesentaa paiosta
cujio io investmentio seja amioatzadeio aio liongio deio ciontaatior ciom a maiioa efciência piossívelr dee acioadeio ciomio
seu entendeimentio. 

• QUANTO A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS COMERCIAIS 
 

• Ciom aelaçoio as estmatvas dee aeceitasr as mesmas piodeem sea apaesentadeas cionfioame expeatse
deas  paatcipantes  iou  deevem seguia  algum caitéaiio  a  sea  apaesentadeio?  As  taxas  dee  iocupaçoio e
aespeitio piodeem sea deefnideas pela licitante?

• RESPOSTA:
A estmatva dee aeceita está paevista nio Anexio IV. As taxas dee iocupaçoio e aespeitio estoio deefnideas
nio Anexio IX. 
 

• Ciom aelaçoio aios custios e deespesas iopeaaciionais ios paaâmetaios e valioaes estabelecideios piodeem sea
miodeifcadeios dee acioadeio ciom expeatse dea licitante? Ou tiodeios ios caitéaiios adeiotadeios nio paiojetio básicio
paaa cálculio deio aesultadeio dea iopeaaçoio deevem sea cionsideeaadeios dee acioadeio ciom ios paaâmetaiosr
paazios e paemissas deefnideas nio deiocumentio?

• RESPOSTA:
Deve sea seguideio ios paaâmetaios estabelecideios. 

 
• A  paata  deio  cionceitio  ecionômicio  e  deas  ciondeições  estabelecideas  nio  paiojetio  paaa  cálculio  dee

viabilideadee é necessáaiio deefnia TMA (Taxa Mínima Ataatvideadee). Existe um peacentual mínimio iou a



deefniçoio deesta taxa cabe a cadea licitante? 
• RESPOSTA:

O licitante deeve apaesentaa na paiopiosta nio mínimio ios elementios siolicitadeios nio edeital.
 

• A  fioama  dee  apaesentaçoio  dea  planilha  dee  viabilideadee  ecionômica  deeve  seguia  aigioaiosamente  io
miodeelio adeiotadeio nio paiojetio básicio? Ou cadea licitante piodee usaa miodeelio paópaiio que ciompaiove a
viabilideadee dea iofeata apaesentadea?

• RESPOSTA: 
Deve seguia io miodeelio deio Paiojetio Básicior dee fioama a peamita uma avaliaçoio isionômica entae as
licitantes.

• Quantio às paiopiostas se faz necessáaiio a apaesentaçoio dee paé-paiojetio iou aindea metiodeioliogia ciom as
caaacteaístcas  técnicas  e  sioluçoio  iopeaaciional  paaa  a  execuçoio  deios  seaviçios  dee  liogístca  e
iopeaaciionalizaçoio paaa a gestoio e explioaaçoio? 

• RESPOSTA
O Paiojetio Básicio taata deesse assuntio nio taechio Análise dea Amiostaa e Paiova dee Cionceitio.

 
 


