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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/SMPU/2020 
 

INSTRUÇÕES AOS PROPONENTES 
 
 
O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E 
PLANEJAMENTO URBANO (SMPU), com sede na Rua Felipe Schmidt, n° 1320, 8º andar – Centro, 
Florianópolis/SC, torna público o presente Edital de Chamada Público destinado a pessoas jurídicas 
interessadas em realizar a distribuição de Tickets/Cartão aos usuários do sistema de estacionamento 
rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de Florianópolis, utilizando tecnologia digital. 
Poderão participar as pessoas jurídicas que apresentarem toda a documentação exigida no presente 
chamamento. O procedimento da Chamada Pública observará a Lei 8.666/1993, e as disposições legais 
pertinentes. 
 
A entrega da documentação para credenciamento das empresas seguirá os seguintes trâmites: 
 
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO (Cadastro Prévio): 
 
Data de Início: a partir de 31 de julho de 2020, das 8h mediante preenchimento de formulário eletrônico 
on-line. 
 
CREDENCIAMENTO E IMPUGNAÇÃO (Entrega de documentação): 
 
Data de Início de Recebimento dos Envelopes: a partir de 03 de agosto de 2020, das 8:00 h às 18:00 h. 
 
Data limite para impugnação do Edital: 06 de agosto de 2020 as 18h. 
 
Data limite para credenciamento: 05 de janeiro de 2021 as 18h.  
 
Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO no endereço Rua 
Felipe Schmidt, n° 1320 – Centro - CEP 88.010-002 – Florianópolis/SC. Andar Térreo (conforme indicação 
no acesso do Edifício) 
 
ABERTURA DE ENVELOPES 
 
Data de Início de Abertura dos Envelopes: Em sessões previamente marcadas a partir de 07 de agosto 
de 2020, findado o prazo de impugnação. 
 
Local: Prefeitura Municipal de Florianópolis - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E 
PLANEJAMENTO URBANO no endereço Rua Felipe Schmidt, n° 1320 – Centro - CEP 88.010-002 – 
Florianópolis/SC – 8º andar. 
 
1. DO OBJETO 

 
A presente Chamada Pública tem como objeto o credenciamento de pessoas jurídicas interessadas 
em realizar a distribuição de Tickets/Cartão aos usuários através da instalação de PONTO DE 
VENDA (PDV) do sistema de estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do 
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município de Florianópolis, utilizando tecnologia digital. Poderão participar as pessoas jurídicas 
que apresentarem toda a documentação exigida no presente chamamento. 
 
 
2. DA OBTENÇÃO DO EDITAL, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 
 
2.1. O edital estará disponível para consulta no endereço eletrônico 
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html  no link Edital, assim como conforme publicado no 
Diário Oficial do Município. 
 
2.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital 
deverá ser encaminhado a qualquer tempo, devidamente formulado por escrito, e dirigido à SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO (SMPU), pelo endereço eletrônico 
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html  no link Dúvidas e Questionamentos. 
 
2.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação de 
dispositivos legais cabíveis, devendo protocolar o pedido em até 05 dias úteis antes do início do prazo de 
início do processo de abertura dos envelopes, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da lei 8.666/93. 
 
3. DA DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 
3.1. Preenchimento on-line do Requerimento para credenciamento, conforme modelo constante no Anexo 
IV (disponível no endereço eletrônico: http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html no link 
Requerimento de Credenciamento); 
3.2. Cópia da Cédula de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do sócio ou representante legal. 
3.3. Cópia do Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
3.4. Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 
3.5. Cópia da Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 
3.6. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 
3.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
3.8. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS). 
3.9. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do Licitante, 
através das seguintes Certidões: 

a) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, inclusive os 
decorrentes da Lei Federal nº. 8.112/90; 
b) Certidão Negativa de Débito Estadual; 
c) Certidão Negativa de Débito Municipal. 

3.10. Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
3.11. Declaração de que a empresa não emprega menores salvo na condição de aprendiz (inciso XXXIII 
do art. 7º da CF/88) (ANEXO II - disponível no endereço eletrônico: 
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html no link declaração de cumprimento ao inciso 
XXXIII do artigo 7º da CF); 
3.12. Declaração negativa de vínculo empregatício com órgão ou entidade pública (ANEXO III - 
(disponível no endereço eletrônico: http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html no link 
declaração negativa de vínculo empregatício com órgão ou entidade pública); 

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html
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4. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 
4.1. A documentação para o credenciamento deverá ser entregue à SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO por intermédio da EMPRESA RIZZO PARKING AND 
MOBILITY S/A NO ENDEREÇO RUA FELIPE SCHMIDT, N° 1320 – CENTRO - CEP 88.010-002 – 
FLORIANÓPOLIS/SC. Todos os documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via, com as 
folhas numeradas sequencialmente, a partir do número 01 (um) e sem folhas soltas. Toda 
documentação apresentada deverá estar em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, preferencialmente em fonte de tamanho facilmente legível; 
4.2. Está autorizada à EMPRESA RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A a divulgar e proceder a recolha 
da documentação das empresas interessadas no processo de credenciamento de acordo com 
procedimentos definidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO 
URBANO; 
4.3. É de preenchimento obrigatório as declarações e anexos constantes neste Edital e no endereço 
eletrônico http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html;  
4.4. A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO, em sessão prévia e 
periodicamente divulgada, comunicará o resultado do julgamento dos pedidos de credenciamento 
mediante publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 109, § 1º da Lei nº 8.666/93. 
4.5. Será examinada a exatidão da documentação solicitada e verificado o atendimento das exigências 
estabelecidas no Edital.  
4.6. As interessadas que deixarem de atender as exigências desta chamada não serão credenciadas, 
porém tão logo tenham regularizado sua situação poderão apresentar novo pedido do credenciamento. 
4.7. As interessadas que atenderem às exigências do credenciamento serão credenciadas pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO como PONTOS DE VENDA 
(PDV) junto ao sistema da empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A de acordo com o as normas 
do Termo de Credenciamento. 
 
5. DOS RECURSOS 
5.1. Qualquer interessada poderá recorrer das decisões referentes ao resultado de cada credenciamento 
divulgado; 
5.2. Terá o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a empresa que tiver seu pedido de credenciamento 
negado; 
5.3. O recurso deverá ser protocolado no mesmo local e endereço informado no preâmbulo do edital; 
5.4. O resultado do julgamento dos recursos eventualmente interpostos, será comunicado pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO (SMPU), por intermédio de 
publicação no Diário Oficial do Município (D.O.M.); 
5.5. No decorrer do prazo recursal, serão franqueados os autos às empresas interessadas, 
independentemente de requerimento, no local e endereço indicados no preâmbulo do edital. 
 
6. DA CONTRATAÇÃO 
6.1. Decorrido o prazo de recurso, os credenciados estarão aptos para a venda dos tíquetes/cartão, 
na forma estipulada em termo de credenciamento. 
6.2. Cada credenciado receberá, mediante autorização da SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE 

E PLANEJAMENTO URBANO e da empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A, o registro de 
login e senha de acesso para cada funcionário autorizado a operar o sistema para venda e ativação de 
créditos de estacionamento. 
6.3. A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO fará a fiscalização 
integrada dos termos de credenciamentos e o acompanhamento das atividades desenvolvidas pela 

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html
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empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A relativas a integração, gestão dos credenciados assim 
como dos créditos adquiridos e vendidos ao consumidor final. 
 
7. DA TAXA DE DESCONTO 
7.1. A taxa de desconto para os PONTOS DE VENDA (PDV), os quais credenciados terão direito conforme 
instruções constantes neste edital, correspondem ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor 
da venda ao consumidor final dos créditos adquiridos de forma antecipada e que serão disponibilizados 
para venda, observando as regras tarifárias definidas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
7.2. Não caberá qualquer remuneração ao PONTO DE VENDA (PDV) seja pela Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, seja pela empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A; 
7.3. Não caberá a devolução de créditos adquiridos pelos PONTOS DE VENDA (PDV) de forma 
antecipada. 
7.4. Caberá ao PONTO DE VENDA (PDV) questionar o estoque de créditos adquiridos. 
7.5. Os créditos adquiridos terão validade de uso para estacionar quando o estacionamento rotativo público 
estiver sob regime de cobrança pelo Município mesmo eventualmente encerrado o contrato com a empresa 
RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A; 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. O presente EDITAL será divulgado por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município e poderá ser 
impugnado conforme suas disposições. 
8.2. Fica reservado ao Município de Florianópolis, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO o direito de prorrogar, revogar, alterar ou anular partes ou 
todo o conteúdo deste edital, havendo motivos ou justificativas para tais procedimentos, devendo 
proceder a divulgação de qualquer um dos atos descritos; 
8.3. A participação no credenciamento já pressupõe a autorização da credenciada à divulgação de seu 
ponto de venda pela empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A. 
8.3.  Os casos omissos serão decididos por Comissão nomeada especificamente para o julgamento. 
8.4. Os PONTOS DE VENDA (PDV) deverão estar circunscritos na área central do Município de 
Florianópolis (bairro Centro), não sendo aceito credenciamento de pontos de vendas fora dessa limitação 
geográfica; 
8.5. A inscrição neste edital torna o inscrito ciente dos termos que aqui foram discorridos e de pleno 
acordo com as normas, condições e especificações que o regem; 
8.6. A pessoa jurídica credenciada por meio deste edital é inteiramente responsável por quaisquer 
obrigações de cunho fiscal, trabalhista, previdenciário, Direitos Autorais e ou outras obrigações exigidas 
por Lei, bem como de suas retenções, recolhimentos e da veracidade das informações e documentos, 
estando sujeito às sanções previstas no Código Penal Brasileiro. 
8.7. Fica eleito o foro da Comarca da Capital para serem dirigidas quaisquer questões jurídicas 
decorrentes do presente edital. 

 
Florianópolis, 30 de julho de 2020. 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
Michel de Andrado Mittmann 

Secretário Municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/SMPU/2020 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – APRESENTAÇÃO 

CONSIDERANDO que o Município de Florianópolis possui 2400 (duas mil e quatrocentas) vagas de 

Estacionamento Rotativo Público de automóveis; 

CONSIDERANDO que o Sistema de Estacionamento Rotativo tem como objetivo a racionalização e a 

universalização do uso das vagas localizadas em vias e logradouros públicos; 

CONSIDERANDO a crescente demanda por utilização de tecnologia com o objetivo de facilitar a prestação 

de serviços; 

CONSIDERANDO que o uso da tecnologia através dos aplicativos por Smartphone torna o sistema de 

compra de créditos de estacionamento mais eficiente e segura; 

CONSIDERANDO as dificuldades enfrentadas para implantação, operação e manutenção de um serviço 

de WIFI gratuito em espaços públicos municipais, de acordo com às regras do Marco Civil da Internet; 

CONSIDERANDO a necessidade de ofertar ao usuário do sistema de estacionamento rotativo público de 

automóveis do Município de Florianópolis diversas formas de aquisição de créditos. 

É apresentado o presente documento, cujo objetivo geral é realizar a CHAMADA PÚBLICA para 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE 

TICKETS/CARTÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS, 

LOGRADOUROS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, UTILIZANDO 

TECNOLOGIA DIGITAL. Poderão participar as pessoas jurídicas que apresentarem toda a documentação 

exigida no presente chamamento, conforme as condições especificadas neste termo de referência a qual 

se qualificarão mediante a análise da SMPU para a formalização do TERMO DE CREDENCIAMENTO. 
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2 – OBJETO 

A presente Chamada Pública tem como objeto o credenciamento de pessoas jurídicas interessadas 

em realizar a distribuição de Tickets/Cartão aos usuários do sistema de estacionamento rotativo nas vias, 

logradouros e áreas públicas do município de Florianópolis, utilizando tecnologia digital. Poderão participar 

as pessoas jurídicas que apresentarem toda a documentação exigida no presente chamamento. 

3 – JUSTIFICATIVA DA AUTORIZAÇÃO DE PONTOS DE VENDA. 

Em decorrência da popularização dos chamados telefones inteligentes (smartphones) é cada vez 

mais comum o uso de aplicativos com os mais diversos fins, permitindo, inclusive, a compra de créditos 

para usufruir do estacionamento rotativo público de automóveis. Apesar da facilidade e comodidade que a 

tecnologia oferece, ainda se mostra importante e necessária a existência de PONTOS DE VENDA (PDV) 

físicos para aquisição desses créditos, já que eventualmente o usuário poderá não estar com seu 

smartphone ou ter dificuldades em localizar um monitor do sistema. Tal necessidade é reforçada pela 

impossibilidade de apoio em vendas através de parquímetros no presente. 

4 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1 - O serviço a ser oferecido pelo credenciado na chamada pública é a venda de créditos previamente 

adquiridos com desconto pelo PONTO DE VENDA CREDENCIADO a serem utilizados pelo usuário final 

para uso do estacionamento rotativo público no centro de Florianópolis, tanto através de dispositivos 

móveis ou portáteis como por meio de portal WEB. 

4.2 - Após a assinatura TERMO DE CREDENCIAMENTO, o credenciado terá prazo máximo de 10 (dez) 

dias para disponibilizar a estrutura necessária, para que o usuário possa efetuar a compra de créditos para 

o estacionamento rotativo público de automóveis do Município de Florianópolis. O não cumprimento deste 

prazo acarretará na perda automática da autorização de operação. 

4.3 – Não caberá ao Poder Público Municipal qualquer gasto que de responsabilidade do Credenciado. 

 

5 – QUANTIDADE E ESTIMATIVA DE CUSTOS 
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5.1 - As ações previstas não implicam qualquer ônus financeiro para o Poder Público Municipal nem 

qualquer relação contratual entre o credenciado e a Administração Pública Municipal, excetuando a 

autorização de operação do ponto credenciado para a prestação do serviço através de TERMO DE 

CREDENCIAMENTO; 

5.2. Aprovado o credenciamento e a emissão do TERMO DE CREDENCIAMENTO pela SMPU, a 

responsabilidade pela gestão e acompanhamento da instalação, fornecimento de software para aquisição 

antecipada e venda ao usuário final, treinamento adequado do credenciado e a divulgação do material de 

marketing caberá à RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A. 

5.3. A SMPU fará a fiscalização dos serviços da RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A. e o 

acompanhamento do sistema de aquisição de créditos pelo PONTO DE VENDA CREDENCIADO. 

6 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS/EQUIPAMENTOS 

6.1 - A comercialização dos Tickets/Cartão aos usuários do sistema de estacionamento rotativo será 

realizada nos PDV que vierem a ser autorizados através de TERMO DE CREDENCIAMENTO, cadastrados 

e autorizados para a prestação do serviço. 

7 – PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PRODUTOS/EQUIPAMENTOS 

7.1 - As pessoas jurídicas poderão iniciar a sua comercialização junto aos usuários finais do sistema, 

mediante a aprovação e Termo de Credenciamento efetivado pela SMPU, dispuserem da estrutura física 

necessária, ter registro no software e login disponibilizado pela RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A 

somente a partir do momento de confirmação de aquisição do Tickets/Cartão junto ao Poder Público. 

8 – FORMA COMO OS SERVIÇOS/PRODUTOS/EQUIPAMENTOS SERÃO SOLICITADOS 

8.1 - Os estabelecimentos credenciados irão adquirir, antecipadamente e com desconto, através de sistema 

disponibilizado (software) pela empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A, créditos para 

comercialização através de pagamento ao Município de Florianópolis via cartão de crédito ou cartão de 

débito, constando a quantidade e o valor dos créditos consignados. Outras formas de aquisição não serão 

aceitas; 
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8.2 - O credenciado deverá adquirir a cada compra o mínimo de 25 (vinte e cinco) créditos e os 

comercializará pelo valor instituído pelo Poder Público, correspondendo, cada crédito, ao período de 60 

(sessenta) minutos de estacionamento; 

8.3 – No ato de aquisição antecipada o PONTO DE VENDA CREDENCIADO receberá o desconto no 

percentual de 15% (quinze por cento) para a quantidade de créditos que forem adquiridos; 

8.4 - O desconto incidirá sobre o valor final da comercialização dos créditos ao usuário final; 

8.5 - O valor de cada crédito ao usuário final obedecerá às determinações da PMF; 

8.6 - Em nenhuma hipótese o valor de comercialização dos créditos aos usuários do sistema de 

estacionamento rotativo público poderá ser alterado pelo credenciado; 

8.7 - Caso seja constatada cobrança de valores divergentes aos estipulados pelo Poder Público, o 

credenciado será automaticamente descredenciado e estará sujeito à aplicação das penalidades cabíveis; 

8.8 - Caso o crédito não seja liberado dentro do prazo estabelecido, deverá o credenciado realizar contato 

com a RIZZO PARKING AND MOBILITY S.A portando o comprovante de pagamento; 

8.9 – Não sanado o problema, deverá ser informado a SMPU endereço eletrônico 

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html  no link Espaço do Credenciado para as 

providências adequadas.  

8.10 – O credenciado deverá utilizar o endereço eletrônico 

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html  no link Espaço do Credenciado para verificar 

detalhes do contrato e pedido de informações sobre seu TERMO DE CREDENCIAMENTO.  

9 – FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

9.1 - Homologado o resultado da chamada pública pela autoridade competente, o Credenciado será 

convocado para assinar o TERMO DE CREDENCIAMENTO;  

9.2 - O Credenciado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para assinar o 

TERMO DE CREDENCIAMENTO, sob pena de sofrer a penalidade de suspensão temporária, conforme 

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html
http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html
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subitem 14.2 deste Termo de Referência. O prazo para assinar o Termo de Credenciamento poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Credenciado durante o seu transcurso e 

desde que ocorra motivo justificado, aceito pela SMPU. 

 

10 – OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

10.1 – O credenciado deverá disponibilizar equipamento (computador ou smartphone) para utilização de 

software fornecido pela empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A, conforme previsto no Contrato 

178/SMPU/2020, visando a aquisição de créditos pelo usuário final, os quais poderão ser pagos ao PDV 

em espécie, cartão de crédito ou débito. 

10.2 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestação de serviços, inclusive 

perante terceiros; 

10.3 - Deverá proceder às correções que se tornarem necessárias à perfeita realização do objeto 

contratado, executando-o em perfeitas condições e de acordo com a fiscalização do MUNICÍPIO; 

10.4 - As despesas de transporte em caso de envio e retorno do objeto para substituição correrão por conta 

do credenciado; 

10.5 - O credenciado deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de 

habilitação exigidos na chamada pública, devendo comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de 

Florianópolis qualquer alteração;  

10.6 – O credenciado poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer momento, sem quaisquer ônus, 

bastando para tanto fazê-lo por escrito junto ao Poder Público, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. 

11 – OBRIGAÇÕES DO PODER PÚBLICO 

11.1 – Cumprir e fazer cumprir as disposições desta chamada pública; 

11.2 – Determinar, quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do 

serviço e a tutelar o interesse público;  
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11.3 – Fornecer todas as informações e esclarecimentos formalmente solicitados; 

11.4 – O Poder Público poderá cancelar, a seu critério e a qualquer tempo, o presente credenciamento, 

mediante o envio de comunicação expressa ao Credenciado e à empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY 

S/A, com aviso de recebimento, no prazo prévio de 30 (trinta) dias. 

 

12 – SOBRE OS CREDENCIADOS E O FUNCIONAMENTO DOS PDV 

12.1 - O Credenciado deverá garantir: 

12.1.1. Que os equipamentos eletrônicos deverão ter capacidade de serem configurados para 

atender condições diferenciadas e especificas de operação; 

12.1.2. Que as emissões dos comprovantes de aquisição de tempo de estacionamento tenham, no 

mínimo, as seguintes informações: identificação do PONTO DE VENDA (PDV); placa do 

veículo; valor pago; data/hora compra do crédito; orientações acerca da utilização do crédito. 

12.1.3. Que o valor de comercialização dos créditos aos usuários do sistema de estacionamento 

rotativo não será alterado pela habilitada sem previa autorização. 

12.2. Os estabelecimentos credenciados serão identificados conforme padrão estabelecido pela SMPU/ 

RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A, sendo mais um meio de aquisição de créditos para o uso do 

estacionamento rotativo público de automóveis, afastada sua exclusividade. 

13 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

13.1 - A fiscalização das vendas ficará a cargo da empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A, por 

meio de supervisão da SMPU. 

14 – PENALIDADES 

14.1 - As sanções administrativas ensejarão mediante: 

 14.1.1 - Inexecução total ou parcial do Termo de Credenciamento; 

 14.1.2 - Apresentar documentação falsa; 
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 14.1.3 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

 14.1.4 - Falhar ou fraudar na execução do Termo de Credenciamento; 

 14.1.5 - Comportar-se de modo inidôneo; 

 14.1.6 - Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

14.2 - Advertência aplicada nos casos previstos nos subitens 14.1.1 a 14.1.6; 

14.3 - Suspensão temporária em contratar com o Poder Público Municipal, por prazo não superior a 02 

(dois) anos, nos casos de reincidência dos subitens 14.1.1 ao 14.1.6; 

14.4 - As sanções previstas nos subitens 14.2 e 14.3 poderão ser aplicadas ao Credenciado juntamente 

com a de multa; 

14.5 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO, o Credenciado ficará isento 

das penalidades mencionadas nos itens 14.2, 14.3 e 14.4; 

14.6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999; 

14.7 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

Florianópolis, 28 de julho de 2020. 

 
 
 

Michel de Andrado Mittmann 
Secretário Municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/SMPU/2020 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF 
(disponível on-line no link http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html) 

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/SMPU/2020 
 

 

 
 

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/SMPU/2020 

 
ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU 
ENTIDADE PÚBLICA 

(disponível on-line no link http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html) 
 
 

 

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/SMPU/2020 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
(disponível on-line no link http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html) 

 
 

 
 

http://espacospublicos.pmf.sc.gov.br/rotativo/pdv.html
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CHAMADA PÚBLICA Nº 001/SMPU/2020 
 

ANEXO V 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº__/2020, QUE CELEBRAM 

ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, POR MEIO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E 

PLANEJAMENTO URBANO, E              A EMPRESA 

_________________________, NA FORMA ABAIXO 

MENCIONADA: 

 

O Município de Florianópolis, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO URBANO, inscrita no CNPJ sob o nº 

82.892.282/0018.91 com sede à rua Felipe Schmidt, nº 1320, 8º andar, Centro, Florianópolis, Santa 

Catarina, neste ato representada pelo seu Secretário o Sr. Michel de Andrado Mittmann, inscrito no CPF 

sob nº 811.625.029-91, juntamente com a empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A na qualidade 

de fornecedora de serviços de software para integração e gestão dos Pontos de Venda, prestadora dos 

serviços objeto do Contrato nº 178/SMPU/2020, inscrita no CNPJ sob o nº 24.940.805/0001-83, neste 

ato representada por seu representante legal ao final assinados, doravante denominado 

CREDENCIANTE e a empresa ____________________________________, com sede na 

___________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________________, neste ato 

representada por seu(s) Representante(s) Legal(is) ao final assinado(s), doravante denominada 

CREDENCIADA, têm entre si justo e avençado o seguinte: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em realizar a distribuição de tickets/cartão 

aos usuários do sistema de estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do 

município de Florianópolis, utilizando tecnologia digital. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

 
2.1. A CREDENCIADA deverá disponibilizar equipamento para utilização de software fornecido pela 

empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A, conforme previsto no Contrato 178/SMPU/2020, 
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visando a aquisição de créditos pelos usuários final, os quais serão pagos em espécie, via cartão de 

crédito ou débito; 

2.2. Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestação de serviços, inclusive 

perante terceiros; 

2.3. Deverá proceder às correções que se tornarem necessárias à perfeita realização do objeto, 

executando-o em perfeitas condições e de acordo com a fiscalização do MUNICÍPIO; 

2.4. A CREDENCIADA deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de 

habilitação exigidas na chamada pública, devendo comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de 

Florianópolis qualquer alteração;  

2.5. A CREDENCIADA poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer momento, sem quaisquer 

ônus, bastando para tanto fazê-lo por escrito junto ao Poder Público, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias. 

2.6. A CREDENCIADA fica ciente que terá prazo máximo de 10 (dez) dias, após a assinatura do 

presente termo, para disponibilizar a estrutura necessária, para que o usuário possa efetuar a compra 

de créditos para o estacionamento rotativo público de automóveis do Município de Florianópolis. O não 

cumprimento deste prazo acarretará na perda automática da autorização de operação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 
3.1.  Cumprir e fazer cumprir as disposições deste termo; 

3.2. Determinar, quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do 

serviço e a tutelar o interesse público;  

3.3. Fornecer todas as informações e esclarecimentos formalmente solicitados; 

3.4. O Poder Público poderá cancelar, a seu critério e a qualquer tempo, o presente credenciamento, 

mediante o envio de comunicação expressa ao Credenciado e à empresa RIZZO PARKING AND 

MOBILITY S/A, com aviso de recebimento, no prazo prévio de 30 (trinta) dias. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

4.1. A CREDENCIADA que descumprir qualquer obrigação discriminada neste termo de 

credenciamento, estará sujeita ao descredenciamento, bem como as penalidades previstas. 
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5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E VIGÊNCIA 

5.1. O presente Termo de Credenciamento é celebrado pelo prazo de duração do termo de contrato 

firmado com o Município de Florianópolis e a empresa RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A. 

5.2. O prazo descrito no subitem anterior é até _____________________. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO DESCREDENCIAMENTO 

6.1. A CREDENCIADA poderá solicitar seu descredenciamento a qualquer momento, sem 

quaisquer ônus, bastando para tanto fazê-lo por escrito junto ao Poder Público, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

6.2. O Município de Florianópolis poderá descredenciar proponentes por ato fundamentado, sem 

direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso comprove 

qualquer fato que descumprimento de condições estabelecidas no presente termo e no edital de 

Chamada Pública 01/SMPU/2020. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – FORO 

7.1. As partes elegem, com exclusão de qualquer outro, o Foro da Comarca de Florianópolis, para 

dirimir qualquer ação ou medida judicial decorrente deste Termo de Credenciamento. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Vinculam-se a este termo, o edital de Chamada Pública e os seus anexos, bem como os 

documentos apresentados pela CREDENCIADA. 

 

 

Florianópolis/SC, de xxxxxxxxx de 2020. 

 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
RIZZO PARKING AND 
MOBILITY S/A 

 
 
Secretário Municipal de Mobilidade 
e Planejamento Urbano 
 

 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CPF: 

        RG: (CREDENCIADA) 

 


