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CREDENCIAMENTO 02/2015 
 
1 – PREÂMBULO: 
A Prefeitura Municipal de Itajubá, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 
designada pela Portaria Nº 299/2014, torna público para o conhecimento dos interessados que 
está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE 
EMPRESA PARA COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA, POR MEIO DE SMARTPHONE, 
TABLETS, WEB OU COMÉRCIO LOCAL, DE TÍQUETES DIGITAIS DE USO OBRIGATÓRIO NO 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO, DENOMINADO NESTE COMO "ROTATIVO 
ELETRÔNICO", a partir do dia de 27/04/2015 até 27/07/2015 das 12 às 17 horas, com 
fundamentações no Art. 25 da Lei nº 8666/93. Este procedimento autorizado por meio do 
Processo n° 102/2015 – Credenciamento 002/2015. 
 
1.1 - A análise da documentação dos interessados será realizada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 299/2014, e se estenderá conforme dispõe 
o art. 57, II da Lei 8.666/93, com avaliação final em conformidade com os parâmetros e 
requisitos estabelecidos neste Edital, devendo os interessados comparecer a partir da data 
estipulada acima e deverão apresentar os documentos relacionados no item 05 e subitens 
relacionados, com cópia autenticada, no endereço Av. Dr. Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva. 
 
1.2 - O presente credenciamento é regido pelas normas estabelecidas no caput do art. 25 
combinado com art. 26 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, com alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes. 
 
1.3 - Não poderão participar as empresas: 
a) Declaradas inidôneas de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº 
8.666/93 e que não tenham restabelecida sua idoneidade, em qualquer esfera do governo;  
b) Que tenham sido penalizadas por prática de qualquer dos atos previstos no artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02;  
c) Suspensas de licitar com quaisquer órgãos da Esfera Federal, Estadual, Municipal; 
d) Que sejam constituídas sob forma de consórcio; 
e) Que estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação. 
 
2 - OBJETO: 
COMERCIALIZAÇÃO ELETRÔNICA, POR MEIO DE SMARTPHONE, TABLETS, WEB OU 
COMÉRCIO LOCAL, DE TÍQUETES DIGITAIS DE USO OBRIGATÓRIO NO 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO, DENOMINADO NESTE COMO "ROTATIVO 
ELETRÔNICO". 
 
2.1 – Da execução das Atividades 
a) A credenciada deverá estabelecer revendores no comércio local e os mesmos serão 
identificados, por meio de placas ou adesivos. 
b) A credenciada deverá proporcionar a venda do "Rotativo Eletrônico" para o consumidor final 
através de sítio na internet e também através de celular (smartphones), através de cartões de 
crédito ou débito ou boleto bancário ou qualquer outra forma permitida pelo BACEN. 
c) A credenciada, caso não possua, para iniciar as suas operações, deverá providenciar abertura 
de uma filial no município sendo que todo o faturamento do objeto proposto deverá ser 
realizado por esta, recolhendo devidamente as taxas e tributos ao município. 
d) Os logradouros iniciais que já estão escolhidos pela prefeitura para estabelecimento do 
estacionamento rotativo estão descritos no ANEXO I deste edital. A prefeitura poderá modificar 
a lista de logradouros, retirando ou acrescendo, da forma que desejar qualquer momento, com 
prévio aviso de 30 dias à credenciada. 
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e) No caso do usuário final do "Rotativo Eletrônico" utilizá-lo para fim de estacionamento de 
motocicleta nos locais permitidos dentro estacionamento rotativo definido pela prefeitura, 
poderá utilizar o mesmo uma segunda vez, somente para este mesmo fim, sem ônus. 
f) No caso do usuário final do "Rotativo Eletrônico" utilizá-lo para fim de estacionamento de 
automóveis nos locais permitidos dentro do estacionamento rotativo definido pela prefeitura, 
somente poderá utilizar o mesmo uma vez. 
g) A credenciada deverá manter disponível para os usuários, aplicativos para smartphones que 
realizem a compra e ativação de "Rotativos Eletrônicos", bem como sitio em web para o mesmo 
fim. 
 
3 – PARTICIPAÇÃO: 
Poderão participar do presente credenciamento apenas pessoas jurídicas devidamente 
habilitadas.  
 
4 – PRAZOS: 
4.1 - Deverá ocorrer uma visita técnica ao município, pela empresa proponente, afim de tomar 
conhecimento das áreas instituídas como estacionamento rotativo eletrônico. 
4.1.1 - O prazo de visita técnica será de até 7 (sete) dias, iniciando após a publicação deste 
edital. O dia da visita deverá ser agendada na Secretaria Municipal de Planejamento. 
4.2 - O prazo de vigência contratual a ser celebrado em decorrência do presente credenciamento 
será de 12 meses, com início a partir da assinatura do Termo contratual, podendo ser aditado 
anualmente por um prazo máximo de 60 meses,conforme art. 57, II da Lei 8.666/93. 
4.2.1 - O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do 
recebimento de sua convocação. 
4.2.2 - O prazo para início das operações da credenciada deverá ser de no máximo 120 dias, a 
contar da data de assinatura do contrato. 
 
5 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O CREDENCIAMENTO: 
Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
Habilitação Jurídica/Fiscal/Técnica: 
a) Declaração que: 
- Atende, sob as penas da lei, nos termos do modelo indicado por meio do Decreto Federal nº. 
4.358/2002, para fim de atendimento ao disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, de que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. Caso a licitante empregue menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz, deverá declarar, também, tal situação. 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão 
Conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Divida Ativa da União, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal. 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da apresentação de certidão 
(ões) contendo a quitação. 
d) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal do Município de Itajubá, por meio da 
apresentação de certidão (ões) contendo a quitação com todos os tributos. 
e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
providenciada por meio do Certificado de Regularidade de Situação – CRS. 
f) Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 
comprovada por meio da Certidão Negativa de Débito - CND. 
g) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), consoante art. 29, V, da 
Lei 8.666/93. 
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i) Registro Comercial no caso de empresa individual/Ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor e a última alteração, devidamente registrado em se tratando de sociedades 
comerciais/Ata da assembleia geral de eleição da última diretoria no caso de sociedades por 
ações/Inscrição do ato constitutivo e prova da diretoria em exercício no caso de sociedades 
civis. 
Observação: Poderá ser apresentado qualquer um dos documentos listados na alínea “i”, 
podendo ser dispensado a apresentação desses, caso a licitante apresente um desses documentos 
no ato de credenciamento de seus representantes. 
j) Carta do Município referente à realização de visita técnica para conhecimento das áreas 
determinadas como de estacionamento rotativo 
k) Documentos atestando a sua capacidade tecnológica conforme ANEXO III deste edital.   
5.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Comissão 
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 
entrega dos envelopes. 
5.2 - No caso de certidões emitidas pelo sistema eletrônico, as mesmas serão admitidas na forma 
original ou em cópias autenticadas, podendo a Comissão Permanente de Licitação promover 
diligência na internet, para comprovação de sua veracidade.  
5.3 - Na hipótese de a autenticação dos documentos de habilitação ser realizada por servidor 
autorizado daSecretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Itajubá-MG, as cópias 
deverão ser apresentadas no dia que o interessado for efetuar o credenciamento. 
5.4 - Solicitamos que os documentos estejam classificados, catalogados, enumerados e com 
mesmos números dos itens exigidos neste Edital e com índice indicativo. 
 
6 - OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA E DA PREFEITURA 
São obrigações da credenciada: 
6.1 - Colocar, no mínimo, a disposição dos usuários a venda, durante todo o horário comercial 
(ou seja horário de funcionamento do estabelecimento); 
6.2 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas no Termo de 
Compromisso de Credenciamento; 
6.3 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos ou prejuízos a que vier causar a Prefeitura; 
6.4 - Informar eventuais alterações de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança 
de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial 
ou do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 
6.5 - Permitir o acesso da fiscalização do Departamento de Trânsito e Transportes para 
supervisionar e acompanhar a execução da prestação dos serviços especializados do Termo de 
Compromisso de Credenciamento; 
6.6 - Manter, durante toda a vigência do Termo de Compromisso de Credenciamento, todas as 
condições de habilitação e qualificação nele exigidas; 
6.7 - Comercializar os "Rotativo Eletrônico" para qualquer interessado, na quantidade 
solicitada, sem qualquer reserva ou discriminação; 
6.8 - Tratar cordialmente os usuários prestando-lhes informações quanto à validade dos mesmos 
e o seu correto preenchimento; 
6.9 - Não valer-se de vendedores ambulantes, restringindo-se a comercialização dos "Rotativo 
Eletrônico" apenas dentro de estabelecimento comercial devidamente identificado. 
6.10 - Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, que deverão ser realizados 
com a observância das normas técnicas e legais aplicáveis; 
6.11 - Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, caso 
tenha interesse em se descredenciar, sob pena de incidência de sanções administrativas previstas 
neste instrumento, independentemente das sanções civis pertinentes. 
6.12 - A credenciada deverá possuir equipe própria de campo, devidamente uniformizada e 
identificada, para apoiar o Departamento de Trânsito e Transportes no tocante a levantamentos 
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estatísticos e também apoiar, assessorando os fiscais da prefeitura que realizam a devida 
fiscalização do estacionamento rotativo no município, observando-se que a equipe própria da 
credenciada está impedida de realizar autuações. 
6.14 - Manter compatibilidade de seu sistema de gestão e venda de rotativos, com o sistema 
central da prefeitura e disponibilizar sistema de compra e ativação de "Rotativo Eletrônico" pelo 
celular, web ou revendedores em comércio local em conformidade quanto ao sigilo e 
irretratabilidade, conforme descrição macro do processo e sistema, disposto no ANEXO II. 
6.15 A credenciada não poderá cobrar do usuário valor diferente do valor de face constante do 
"rotativo eletrônico"; 
São obrigações da Prefeitura: 
6.16 - Manter, de forma ostensiva e eficiente, a fiscalização e autuações, na área onde existe 
estacionamento rotativo do município, de forma a coibir situações de veículos em desacordo 
com o previsto na legislação e regulamento do trânsito, bem como as leis e normas que regem o 
estacionamento rotativo municipal. 
6.17 - Disponibilizar em dias úteis e durante o horário comercial a oferta de lotes de "rotativo 
eletrônico" para ser adquirido pela credenciada. 
6.18 - Manter bem sinalizada todas as áreas permitidas para o estacionamento rotativo. 
6.19 - Manter atualizada a credenciada quanto às regiões e detalhamento dos logradouros 
permitidos para o regime de estacionamento rotativo municipal. 
6.20- Informar com antecedência de 30 dias quaisquer alterações nas áreas e logradouros 
permitidos para o regime de estacionamento rotativo municipal, seja adicionar novas áreas, 
alterar áreas existentes ou suprimir áreas existentes ou qualquer outra deliberação neste tocante. 
 
7 - SIGILO, TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E MITIGAÇÃO DE RISCO DE 
FRAUDE 
Para mitigar o risco de fraudes, visando a preservação da segurança dos usuários e do poder 
público e a transparência nas ações implementadas quando se utiliza ambientes digitais, as ações 
devem estar em conformidade com a Lei da Transparência, Lei Federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011c/cMedida Provisórianº. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no tocante ao seu 
artigo 10°. Portanto, o sistema de venda, gestão e aquisição das concessionárias deve: 
 a) Cadaum dos usuários da credenciada deverá possuir certificados digitais padrão 
X509v3, em conformidade com a Medida Provisória nº. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no 
tocante ao seu art. 10, §1° ou §2°; 
 b) Todas as transações eletrônicas pertinentes de compra ou ativação deverão ser 
assinadas digitalmente no padrão XMLDSig, para manter sua integridade, primariedade e 
irretratabilidade, conforme , Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 

c) Os dados relativos aos usuários, vendas e gestão deverão estar armazenados em 
DATACENTER certificado por organismos internacionais, no padrão mínimo TIER III de 
segurança e disponibilidade, que reflete diretamente na preservação do tratamento sigiloso dos 
dados, mitigando risco de fraude ou acesso indevido de terceiros, conforme disposto na Lei 
Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; 
 d) Todas as transações do sistema da credenciada deverão possuir LOG assinado 
digitalmente, de no mínimo 1 ano de vida. 
 e) As transações de aquisição e ativação do "Rotativo Eletrônico" deverão ser enviadas, 
com data/hora e assinadas digitalmente pelos respectivos certificados dos usuários, no ato da 
sua efetiva realização, para o web service da prefeitura afim debaixa e controle do devido " 
Rotativo Eletrônico " fornecido pela prefeitura no ato da aquisição pela credenciada. A URL e 
as especificações da web service da prefeitura serão disponibilizadas às empresas credenciadas 
após a efetiva assinatura do contrato. O envio pode ser realizado de forma assíncrona. 
 f) Os dados referentes às equipes de apoio da credenciada deverão fazer parte do 
sistema de gestão da credenciada que deve ser compartilhado com o Departamento de trânsito e 



 

Secretaria Municipal de Planejamento 
Departamento de Licitações 

 Tel.: (35) 3692‐1780  Fax: (35) 3692‐1734/1735  licita@itajuba.mg.gov.br 

 

transporte da prefeitura, para assessorar e otimizar o desempenho na fiscalização e 
monitoramento do estacionamento rotativo no município. Todos os dados coletados deverão ser 
assinados digitalmente através do certificado digital do membro a equipe que o coletou.  
 
8 - PROCESSAMENTO DO CREDENCIAMENTO e CONTRATAÇÃO 
Somente serão credenciados os interessados que preencham os requisitos previstos neste Edital 
que são diretamente responsáveis pelos danos causados ao Município ou a terceiros em virtude 
da execução do contrato. 
8.1 – Serão chamados todos os credenciados para a prestação dos serviços. 
8.2 – Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Defesa Social a fiscalização da prestação de 
serviços constantes do objeto deste Edital. 
 
9 – PREÇO/PAGAMENTO 
a) A credenciada poderá adquirir quantos lotes de "Rotativo Eletrônico" quiser, sendo que cada 
lote corresponde a 20 (vinte) vezes número de vagas disponíveis para o estacionamento rotativo, 
sendo que a primeira e a segunda aquisições deverão ser de no mínimo 5 lotes e a terceira de no 
mínimo 3 lotes e demais o mínimo de 1 lote;  
b) O valor percentual remuneratório para a prefeitura por"rotativo eletrônico" para a sua 
aquisição em lotecorresponde à 30% do seu valor de face. 
c)A retirada do arquivo digital no formato XML, contendo os "Rotativos Eletrônicos", cifrado 
pelo certificado digital da empresa credenciada na Secretaria Municipal de Planejamento da 
Prefeitura de Itajubá-MGserá mediante apresentação documento de arrecadação municipal 
quitado no valor correspondente ao da aquisição, durante o horário de expediente; 
d) A credenciada indicará o (s) nome (s) da (s) pessoa (s) autorizada (s) por ela a retirar o 
arquivo XML. Caso haja alteração da pessoa indicada o Departamento de Planejamento deverá 
ser comunicado imediatamente; 
e) O valor de face do "Rotativo Eletrônico" poderá ser alterado pela Administração, 
permanecendo-se constante o seu percentual remuneratório para a Prefeitura; 
f) Os recursos financeiros recebidos pela prefeitura, resultante da execução do objeto deste 
credenciamento são oriundos de recursos próprios. 
 
10 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos financeiros recebidos pela prefeitura, resultante da execução do objeto deste 
credenciamento são oriundos de recursos próprios, e correrão à conta de dotação orçamentária 
específica de orçamento municipal do exercício presente exercício e a sua correspondente nos 
exercícios seguintes. 

02.17.01.15.451.0026.2229.3.3.90.39.00 
 
11 – SANÇÕES/HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO 
A Administração Pública poderá, a qualquer tempo, descredenciar a empresa, desde que haja, 
motivadamente e de forma fundamentada, em virtude de atos ou de fatos supervenientes que 
importem em comprometimento da sua capacidade jurídica, técnica ou profissional, ou ainda, 
que fira o padrão ético ou operacional do trabalho, sem que caiba qualquer direito a 
indenização, compensação ou reembolso. 
11.1 - O Credenciado poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
11.2 - Fica assegurado ao credenciado o direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo 
avaliadas suas razões pela Procuradoria Jurídica do Município. 
11.3 - A CREDENCIADA poderá solicitar o seu descredenciamento, por meio de declaração 
apresentada à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, cujo 
deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo que o serviço já 
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iniciado deverá ser finalizado sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei nº 
8.666/93. 
11.4 –São infrações passíveis de rescisão contratual: 
a) no caso da credenciada comercializar os tickets em valor superior ao estabelecido pela 
administração; 
b) quando a credenciada, na posse de "rotativo eletrônico", se recusar a comercializá-los. 
c) por qualquer descumprimento das disposições constantes no edital. 
11.5 – Sanções: 
Advertência por escrito com solicitação de prazo para a sua resolução ou recurso tempestivo 
Após 3(três) advertências sem resolução a suspensão temporária de compra de "rotativo 
eletrônico" com a Administração Municipal, pelo prazo de até 30 (trinta) dias;  
Após 3(três) suspensões acarretará em descredenciamento automático da empresa 
 
12 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiar, revogar total ou 
parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito, 
indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for. 
12.1 – Quaisquer dúvidas ou questionamentos sobre o presente credenciamento, que forem 
objeto de consulta, deverão ser encaminhados ao Departamento de Licitações via email: 
licita@itajuba.mg.gov.br, onde o DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES/COMISSAO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO responderá ao pedido de esclarecimento/dúvidas formulado, 
podendo também divulgar mediante publicação de nota na página da PREFEITURA, no 
endereço www.itajuba.mg.gov.br, opção <licitações>, ficando as licitantes obrigadas a acessá-la 
para a obtenção das informações prestadas pelo DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, uma 
vez que o Edital será publicado na íntegra no site acima e no Diário Oficial Eletrônico do 
Município, bem como no quadro de avisos da Prefeitura Municipal. 
12.2 - A credenciada deverá comunicar formalmente a Prefeitura Municipal de Itajubá-MG, 
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a eventual impossibilidade temporária de 
prestar os serviços constantes do objeto do Termo de Compromisso de Credenciamento, 
mediante justificativa técnica; 
12.3 - A remuneração recebida pela credenciada não gerará direito adquirido ou ato jurídico 
perfeito, não havendo nenhum vínculo da natureza trabalhista ou previdenciária; 
12.4 - Os casos omissos serão discutidos e analisados pelo Departamento de Trânsito e 
Transportes, visando o melhor atendimento aos usuários; 
12.5 - A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Trânsito e Transportes, reserva-se 
o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos credenciados, sendo lhes 
facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má qualidade, através de 
processo administrativo especifico, com garantia de representação do contraditório e da 
produção da ampla defesa. 
12.6 - Aos casos omissos aplicar-se-ão demais disposições constantes da legislação vigente. 
12.7 - As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Itajubá-MG, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a solução de qualquer 
pendência atinente a este Edital. 
 
Itajubá-MG em 24 de abril de 2015 
 
 

Giovani Vinicios Raponi 
Presidente da CPL Port. 299/2014 
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ANEXO I 
 

LEVANTAMENTO DAS VAGAS PARA ROTATIVO ELETRÔNICO 
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FORMATO  DO ARQUIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE "ROTATIVO ELETRÔNICO" 
GERADO PELA PREFEITURA E ENTREGUE À EMPRESA PROPONENTE: 
 

PREMISSAS: 
1. Arquivo no formato XML assinado pela prefeitura, contem as informações abaixo. 

Cada ticket de rotativo é cifrada pela chave publica da empresa credenciada: 
a. Código do rotativo eletrônico, cifrado pela chave privada do certificado digital 

da prefeitura, registrado em base64, contendo  
i. campo numérico identificador do rotativo 

ii. campo numérico identificador do ano de geração do ticket 
b. CNPJ da empresa credenciada que adquiriu o rotativo eletrônico 
c. data e hora da geração do rotativo eletrônico pela prefeitura 

2. Exemplo do arquivo eletrônico XML entregue: 
  exemplo do arquivo a ser recebido pela empresa proponente 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ROTATIVO prefeitura="PMI" versao="1.0 "> 
<LOTE Id="1" versao="1.0"> 
<TICKET>MIICXwIBAAKBgQDBsKuPV9NNivV62Nh3lN1tLCZ5eqHweUo
Cj0uxiEDES9nbko/8wBppZStAdeKJXF9P9ZzZh+MikeBq9NhJF+GvXS4Vjz
HRwx76TGjzJPUzi8N5rwBBWsvnIexX+w42cKsdYUj/...= 
</TICKET> 
... 
<TICKET>AoGBAK+iqK9fEHjsXRV8tS4ai3+H3YuirF4HXhlcH2NpDnHx5i
e5i1/CQzD3UHUvcLDmVneHXSfUlR6v8TSLueTuBvMLHf0+0IRIUKQQnl
wR2u/CksWnSsPvuYJJeKf+eT0+...= 
</TICKET> 
<Signature> 
<SignedInfo> 
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-
c14n-20010315"/> 
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256"/> 
<Reference URI="1" 
<Transforms> 
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/> 
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/> 
</Transforms> 
<DigestMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256"/> 
<DigestValue>4aXU7m8rl14ALy6X...=</DigestValue> 
</Reference> 
</SignedInfo> 
<SignatureValue>Igq7eI/Fy3PyjjSW...=</SignatureValue> 
<KeyInfo> 
<X509Data> 
<X509Certificate>MIIGxDCCBaygAwIBAgIIN6q4...=</X509Certificate> 
</X509Data> 
</KeyInfo> 
</Signature> 
</ROTATIVO> 
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Quando cada ticket é decifrado com a chave privada da empresa credenciada 
obtém-se para cada um os campos: 

  <CODIGO> 
MIICXwIBAAKBgQDBsKuPV9NNivV62Nh3lN1tLCZ5eqHweUoCj0
uxiEDES9nbko/8 
wBppZStAdeKJXF9P9ZzZh+MikeBq9NhJF+GvXS4VjzHRwx76TGjz
JPUzi8N5rwBB= 

  </CODIGO> 
  <CNPJ> 
  00.000.000/0000-00  
  </CNPJ> 
  <DATA_HORA> 
  05012015 10:20:02 
  </DATA_HORA> 

Quando o campo <CODIGO> é decifrado pela chave pública da prefeitura, 
obtém: 

<CODIGO> 
<NUMERO> 1234567890123456... </NUMERO> 
<ANO>2015</ANO> 
</CODIGO> 
 

3. O registro da transação de ativação do rotativo deverá ser enviado para a prefeitura a 
cada ativação realizada, utilizando um canal cifrado HTTPS, no formato de web 
services. Cada rotativo ativado deverá ser enviado com assinatura digital do certificado 
digital da empresa credenciada. 
 
O endereço do web service de produção e homologação será fornecido pela prefeitura 
após o credenciamento. 
O registro a ser enviado deverá ser conforme exemplo: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<ROTATIVO prefeitura="PMI" versao="1.0 "> 
<ATIVACAO Id="1" versao="1.0"> 
<TICKET> 
<CODIGO>MIICXwIBAAKBgQDBsKuPV9NNivV62Nh3lN1tLCZ5eqHweU
oCj0uxiEDES9nbko/8wBppZStAdeKJXF9P9ZzZh+MikeBq9NhJF+GvXS4Vj
zHRwx76TGjzJPUzi8N5rwBB=</CODIGO> 
<DATA_ATIVACAO>20012015 15:20:10</DATA_ATIVACAO> 
</TICKET> 
<Signature> 
<SignedInfo> 
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-
c14n-20010315"/> 
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256"/> 
<Reference URI="1" 
<Transforms> 
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/> 
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/> 
</Transforms> 
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<DigestMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256"/> 
<DigestValue>4aXU7m8rl14ALy6X...=</DigestValue> 
</Reference> 
</SignedInfo> 
<SignatureValue>Igq7eI/Fy3PyjjSW...=</SignatureValue> 
<KeyInfo> 
<X509Data> 
<X509Certificate>MIIGxDCCBaygAwIBAgIIN6q4...=</X509Certificate> 
</X509Data> 
</KeyInfo> 
</Signature> 
</ROTATIVO> 
 

4. O recibo eletrônico do rotativo ativado a ser disponibilizado para o usuário final, no ato 
de sua ativação, deverá ser o mesmo registro descrito no item 3.  
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ANEXO III 

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE CAPACIDADE TECNOLÓGICA 
 
REQUISITOS TÉCNICOS PARA HABILITAÇÃO DE EMPRESAS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE "ROTATIVO ELETRÔNICO" 
 
Partindo das premissas que as transações digitais da prestação de serviços de distribuição de 
rotativos eletrônicospossuem dados privados de cidadãos e outros que servirão de base para a 
realização de autuações de trânsito, é necessário que exista a plena conformidade com as leis 
federais envolvidas, em destaque: Lei Federal  12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei da 
transparência) em conjunto com a MP 2200-2 de 24 de agosto de 2011 (Lei da certificação 
digital).  
 
I) No mérito de garantir a guarda, segurança e disponibilidade de acesso aos dados referentes à 
prestação do serviço, a empresa proponente deverá apresentar, para o projeto em questão, carta 
de um datacenter nacional referente a exclusividade entre as partes neste projeto e as 
comprovações técnicas do mesmo:  

• certificado TIER III ou TÜV RHEINLAND, por órgão certificador reconhecido 
internacionalmente; 
• certificado ISO 20.000 de qualidade na gestão 
  e esteja localizado em até 50Km da sede da empresa proponente. 

 
II) No mérito de garantir o pleno domínio às tecnologias de sigilo, primariedade, autenticidade e 
integridade nas transações digitais, em conformidade com as leis federais supra citadas,as 
empresas proponentes deverão possuir ou ter fornecedor nacional que seja detentor de 
tecnologia que atenda aos requisitos abaixo: 
Para ambiente móbile (Smartphone): 

• Segurança digital em transações com dispositivos móveis, no formato PKI para 
utilização com certificados digitais, em conformidade com o ICP-Brasil (X.509v3), que 
executem assinatura e a verificação de transações assinadas dentro do próprio 
dispositivo móvel em repositório seguro e criptografado. 
• Leitura e gravação em chips sem contato - NFC em equipamentos que a 
suportem.  
• Os aplicativos criptográficos devem ser, no mínimo, compatíveis com sistemas 
operacionais Android e Windows Mobile. 

Para ambiente PC: 
• Sistemas de criptografia simétrica e assimétrica; 
• Assinatura digital com certificados digitais ICP-Brasil ou similar 
• Sistemas CSP (cryptographic service provider) e PKCS#11 para módulos 
seguros (chips para smartcard ou token) 
• Sistema operacional PKI para chips de smartcard e token.  
• Os sistemas devem ser compatíveis com Windows XP, 2000, 2003, vista, 7 e 
Linux 

Os requisitos acima deverão ser apresentados no formato de atestado técnico, seja para o forn
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ANEXO IV 

MODELO DE CONTRATO 
 
PROCESSO LICITATORIO Nº XXX/2015 
INEXIGIBILIDADE Nº XXX/2015 
 
CONTRATO Nº _____/2.015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
O MUNICÍPIO DE Itajubá-MG, pessoa jurídica de direito público, cadastrada no CNPJ sob o 
nº. <CNPJ>, com sede na xxxx, doravante denominada PREFEITURA, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, <NOME PREFEITO>, brasileiro, casado, residente no município de 
Itajubá-MG/MG, CPF <CPF> e RG nº. <RG>/MG e a ......................, , inscrito no CNPJ sob o 
nº ....................., doravante denominada CREDENCIADA, com sede na .....................com 
fundamento no Procedimento Administrativo nº. <xxxx>/2015, convertido no Processo 
Licitatório nº. xxx/2015, sob a modalidade de Inexigibilidade nº. xxx/2015. Sendo o presente 
credenciamento regido pelas normas estabelecidas no caput do Artigo 25 combinado com Art. 
26 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, com alterações posteriores e demais 
legislações pertinente, celebram entre si o presente contrato de prestação de serviços em 
conformidade com a Lei n.º 4.289, de junho de 2014 e Decreto n.º 7.677, de 14 de agosto de 
2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:  
CLAUSULA 1° - OBJETO: 
Comercialização eletrônica , por meio de smartphone, tablets, web ou comércio local, de 
tíquetes digitais de uso obrigatório no estacionamento rotativo pago, denominado neste como 
"rotativo eletrônico" 
CLAUSULA 2° - DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
a) A credenciada deverá estabelecer revendores no comércio local e as mesmas serão 
identificadas, por meio de placas ou adesivos. 
b) A credenciada deverá proporcionar a venda do "Rotativo Eletrônico" para o consumidor final 
através de sítio na internet e também através de celular (smartphones), através de cartões de 
crédito ou débito ou boleto bancário ou qualquer outra forma permitida pelo BACEN. 
c) A credenciada, para iniciar as suas operações, deverá providenciar abertura de uma filial no 
município sendo que todo o faturamento do objeto proposto deverá ser realizado por esta, 
recolhendo devidamente as taxas e tributos ao município. 
d) Os logradouros iniciais que já estão escolhidos pela prefeitura para estabelecimento do 
estacionamento rotativo estão descritos no ANEXO I deste edital. A prefeitura poderá modificar 
a lista de logradouros, retirando ou acrescendo, da forma que desejar  qualquer momento, com 
prévio aviso de 30 dias à credenciada. 
e) No caso do usuário final do "Rotativo Eletrônico" utilize-o para fim de estacionamento de 
motocicleta nos locais permitidos dentro estacionamento rotativo definido pela prefeitura, 
poderá utilizar o mesmo uma segunda vez, somente para este mesmo fim, sem ônus. 
f) No caso do usuário final do "Rotativo Eletrônico" utilize-o para fim de estacionamento de 
automóveis nos locais permitidos dentro estacionamento rotativo definido pela prefeitura, 
somente poderá utilizar o mesmo uma vez. 
g) A credenciada deverá manter disponível para os usuários, aplicativos para smartphones que 
realizam a compra e ativação de "Rotativos Eletrônicos", bem como sitio em web para o mesmo 
fim. 
CLAUSULA 3° – DOS PRAZOS: 
O prazo de vigência contratual a ser celebrado em decorrência do presente credenciamento será 
de 12 meses, com inicio a partir da assinatura do Termo contratual, podendo ser aditado 
anualmente por um prazo máximo de 60 meses, conforme Art. 56, II da Lei 8.666/93. 
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Parágrafo Único - O prazo para início das operações da credenciada deverá ser no máximo de 
120 dias, a contar da data de assinatura do contrato. 
CLAUSULA 4° - OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA e DA PREFEITURA 
São obrigações da credenciada: 
4.1 - Colocar, no mínimo, a disposição dos usuários a venda, durante todo o horário comercial 
(ou seja horário de funcionamento do estabelecimento); 
4.2 - Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos as obrigações assumidas no Termo de 
Compromisso de Credenciamento; 
4.3 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos ou prejuízos a que vier causar a Prefeitura; 
4.4 - Informar eventuais alterações de sua razão social, de seu controle acionário ou de mudança 
de sua diretoria ou de seu estatuto, enviando cópia autenticada da certidão da Junta Comercial 
ou do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 
4.5 - Permitir o acesso da fiscalização do Departamento de Trânsito e Transportes para 
supervisionar e acompanhar a execução da prestação dos serviços especializados do Termo de 
Compromisso de Credenciamento; 
4.6 - Manter, durante toda a vigência do Termo de Compromisso de Credenciamento, todas as 
condições de habilitação e qualificação nele exigidas; 
4.7 - Comercializar os "Rotativo Eletrônico" para qualquer interessado, na quantidade 
solicitada, sem qualquer reserva ou discriminação; 
4.8 - Tratar cordialmente os usuários prestando-lhes informações quanto à validade dos mesmos 
e o seu correto preenchimento; 
4.9 - Não valer-se de vendedores ambulantes, restringindo-se a comercialização dos "Rotativo 
Eletrônico" apenas dentro de estabelecimento comercial devidamente identificado. 
4.10 - Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, que deverão ser realizados 
com a observância das normas técnicas e legais aplicáveis; 
4.11 - Notificar à Administração Pública, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, caso 
tenha interesse em se descredenciar, sob pena de incidência de sanções administrativas previstas 
neste instrumento, independentemente das sanções civis pertinentes. 
4.12 - A credenciada deverá possuir equipe própria de campo, devidamente uniformizada e 
identificada, para apoiar o Departamento de Trânsito e Transportes no tocante a levantamentos 
estatísticos e também apoiar, assessorando os fiscais da prefeitura que realizam a devida 
fiscalização do estacionamento rotativo no município, observando-se que a equipe própria da 
credenciada está impedida de realizar autuações. 
4.14 - Manter compatibilidade de seu sistema de gestão e venda de rotativos, com o sistema 
central da prefeitura e disponibilizar sistema de compra e ativação de "Rotativo Eletrônico" pelo 
celular, web ou revendedores em comércio local em conformidade quanto ao sigilo e 
irretratabilidade, conforme descrição macro do processo e sistema, disposto no ANEXO II. 
4.15 A credenciada não poderá cobrar do usuário valor diferente do valor de face constante do 
"rotativo eletrônico"; 
São obrigações da Prefeitura: 
4.16 - Manter, de forma ostensiva e eficiente, a fiscalização e autuações, na área onde existe 
estacionamento rotativo do município, de forma a coibir situações de veículos em desacordo 
com o previsto na legislação e regulamento do trânsito, bem como as leis e normas que regem o 
estacionamento rotativo municipal. 
4.17 - Disponibilizar em dias úteis e durante o horário comercial a oferta de lotes de "rotativo 
eletrônico" para ser adquirido pela credenciada. 
4.18 - Manter bem sinalizada todas as áreas permitidas para o estacionamento rotativo 
4.19 - Manter atualizada a credenciada quanto às regiões e detalhamento dos logradouros 
permitidos para o regime de estacionamento rotativo municipal 
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4.20- Informar com antecedência de 30 dias quaisquer alterações nas áreas e logradouros 
permitidos para o regime de estacionamento rotativo municipal, seja adicionar novas áreas, 
alterar áreas existentes ou suprimir áreas existentes ou qualquer outra deliberação neste tocante. 
CLAUSULA 5 - DO SIGILO, TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES E MITIGAÇÃO 
DE RISCO DE FRAUDE 
Para mitigar o risco de fraudes, visando a preservação da segurança dos usuários e do poder 
público e a transparência nas ações implementadas quando se utiliza ambientes digitais, as ações 
devem estar em conformidade com a Lei da transparência, "LEI Nº 12.527, DE 18 DE 
NOVEMBRO DE 2011" em complemento com a "MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 
DE AGOSTO DE 2001" no tocante ao seu artigo 10°. Portanto, o sistema de venda, gestão e 
aquisição das concessionárias devem: 
 a) Cada um dos  usuários da credenciada deverá possuir certificados digitais padrão 
X509v3, em conformidade com  a "MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO 
DE 2001" no tocante ao seu artigo 10°, &1° ou &2° 
 b) Todas as transações eletrônicas pertinentes de compra ou ativação deverão ser 
assinadas digitalmente no padrão XMLDSig, para manter sua integridade, primariedade e 
irretratabilidade, conforme "LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011" 
 c) Os dados relativos aos usuários, vendas e gestão deverão estar armazenados em 
DATACENTER certificado por organismos internacionais, no padrão mínimo TIER III de 
segurança e disponibilidade, que reflete diretamente na preservação do tratamento sigiloso dos 
dados, mitigando risco de fraude ou acesso indevido de terceiros, conforme  "LEI Nº 12.527, 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011" 
 d) Todas as transações do sistema da credenciada deverão possuir LOG assinado 
digitalmente, de no mínimo 1 ano de vida. 
 e) As transações de aquisição e ativação do "Rotativo Eletrônico" deverão ser enviadas, 
com data/hora e assinadas digitalmente pelos respectivos certificados dos usuários, no ato da 
sua efetiva realização, para o web service da prefeitura afim de baixa e controle do devido " 
Rotativo Eletrônico " fornecido pela prefeitura no ato da aquisição pela credenciada. A URL e 
as especificações da web service da prefeitura serão disponibilizadas às empresas credenciadas 
após a efetiva assinatura do contrato. O envio pode ser realizado de forma assíncrona. 
 f) Os dados referentes às equipes de apoio da credenciada deverão fazer parte do 
sistema de gestão da credenciada que deve ser compartilhado com o Departamento de trânsito e 
transporte da prefeitura, para assessorar e otimizar o desempenho na fiscalização e 
monitoramento do estacionamento rotativo no município. Todos os dados coletados deverão ser 
assinados digitalmente através do certificado digital do membro a equipe que o coletou.  
CLAUSULA 6 – DO PREÇO/PAGAMENTO 
a) A credenciada poderá adquirir quantos lotes de "Rotativo Eletrônico" quiser, sendo que cada 
lote corresponde a 20 (vinte) vezes número de vagas disponíveis para o estacionamento rotativo, 
sendo que a primeira aquisição deverá ser de no mínimo 5 lotes e a segunda de 3 lotes;  
b) O valor percentual remuneratório para a prefeitura por "rotativo eletrônico" para a sua 
aquisição em lote corresponde à 30% do seu valor de face. 
a) A retirada do arquivo digital no formato XML, contendo os "Rotativos Eletrônicos", cifrado 
pelo certificado digital da empresa credenciada na Secretaria XXXX – Departamento de 
Trânsito e Transportes da Prefeitura de Itajubá-MG será mediante apresentação documento de 
arrecadação municipal quitado no valor correspondente ao da aquisição, durante o horário de 
expediente; 
c) A credenciada indicará o (s) nome (s) da (s) pessoa (s) autorizada (s) por ela a retirar o 
arquivo XML. Caso haja alteração da pessoa indicada o Departamento de Trânsito deverá ser 
comunicado imediatamente; 
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d) O valor de face do "Rotativo Eletrônico" poderá ser alterado pela Secretaria de 
PLANEJAMENTO, permanecendo-se constante o seu percentual remuneratório para a 
prefeitura; 
CLAUSULA 7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
Os recursos financeiros recebidos pela prefeitura, resultante da execução do objeto deste 
credenciamento são oriundos de recursos próprios 
 
CLAUSULA 8 – DAS SANÇÕES/HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO 
A ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA poderá, a qualquer tempo, descredenciar a empresa, desde 
que haja, motivadamente e de forma fundamentada, em virtude de atos ou de fatos 
supervenientes que importem em comprometimento da sua capacidade jurídica, técnica ou 
profissional, ou ainda, que fira o padrão ético ou operacional do trabalho, sem que caiba 
qualquer direito a indenização, compensação ou reembolso. 
8.1 - O Credenciado poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
8.2 - Fica assegurado ao credenciado o direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo 
avaliadas suas razões pela Procuradoria Geral da Fazenda. 
8.3 - A CREDENCIADA (O) poderá solicitar o seu descredenciamento, por meio de declaração 
apresentada a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, cujo 
deferimento deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo que o serviço já 
iniciado deverá ser finalizado sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei nº 
8.666/93. 
8.4 - No caso da credenciada comercializar os tickets em valor superior ao estabelecido pelo 
Departamento de Trânsito e Transporte; 
8.5  - Quando a credenciada, na posse de "rotativo eletrônico", se recusar a comercializá-los. 
8.6 - Qualquer descumprimento das disposições constantes no edital. 
8.7 – Sanções: 
 Advertência por escrito com solicitação de prazo para a sua resolução ou recurso 
tempestivo 
 Após 3(três) advertências sem resolução a suspensão temporária de compra de "rotativo 
eletrônico" com a PLANEJAMENTO Municipal, pelo prazo de até 30 (trinta) dias;  
 Após 3(três) suspensões acarretará em descredenciamento automático da empresa 
CLAUSULA 9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, motivadamente, adiar, revogar total ou 
parcialmente, ou mesmo anular o presente processo, sem que disso decorra qualquer direito, 
indenização ou ressarcimento para os interessados, seja de que natureza for. 
9.1 – Quaisquer dúvidas ou questionamento sobre o presente credenciamento, que forem objeto 
de consulta, deverão ser encaminhadas ao DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO via 
email: <email>, onde o DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO/COMISSAO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO responderá ao pedido de esclarecimento/duvidas formulado, 
podendo também divulgar mediante publicação de nota na página da PREFEITURA, no 
endereço www.itajuba.mg.gov.br, opção <licitações>, ficando as licitantes obrigadas a acessá-la 
para a obtenção das informações prestadas pelo DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, 
uma vez que o Edital será publicado na integra no site acima. 
9.2 - A credenciada deverá comunicar formalmente a Prefeitura Municipal de Itajubá-MG, com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a eventual impossibilidade temporária de prestar os 
serviços constantes do objeto do Termo de Compromisso de Credenciamento, mediante 
justificativa técnica; 
9.3 - A remuneração recebida pela credenciada não gerará direito adquirido ou ato jurídico 
perfeito, não havendo nenhum vínculo da natureza trabalhista ou previdenciária; 
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9.4 - Os casos omissos serão discutidos e analisados pelo Departamento de Trânsito e 
Transportes, visando o melhor atendimento aos usuários; 
9.5 - A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Trânsito e Transportes, reserva-se o 
direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelos credenciados, sendo lhes 
facultado o descredenciamento, quando caracterizada a prestação de má qualidade, através de 
processo administrativo especifico, com garantia de representação do contraditório e da 
produção da ampla defesa. 
9.6 - Aos casos omissos aplicar-se-ão demais disposições constantes da legislação vigente. 
CLÁUSULA 10° - DO FORO 
Para dirimir dúvidas do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de Itajubá-MG. E por 
estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, junto às 
testemunhas que também assinam, para que produza os devidos fins jurídicos.         
Itajubá-MG, em _______ de ___________ de _______ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Itajubá-MG 
 
 
 
 
 
 
 


