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ANEXO XI 
 

ROTEIRO PROVA DE CONCEITO 
 
 
DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E 
REALIZAÇÃO DE TESTES 
 
Após a classificação da apresentação da Proposta Financeira, o Poder Concedente deverá atestar 
que o funcionamento dos equipamentos e sistemas ofertados pela Licitante atende plenamente 
aos requisitos mínimos estabelecidos no Edital e seus anexos, devendo para tanto submeter-se à 
Prova de Conceito. 
 
A Prova de Conceito deverá ser realizada, pela Licitante classificada em 1° (primeiro) lugar na fase 
de classificação da Proposta Financeira, e será realizada em escala real, após encerrada a análise 
das Propostas Financeiras e divulgação do resultado. 
  
Caso ocorra a desclassificação da 1ª (primeira) colocada, a Licitante subsequente será convocada, 
conforme ordem de classificação das Propostas Financeiras, até que se encontre aquela que 
atenda aos requisitos solicitados. 
 
A Licitante deverá disponibilizar todos os equipamentos, software necessários para a 
demonstração e testes de validação. 
 
DOS PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DA “PROVA DE CONCEITO” 
 
A Licitante terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após se declarada vencedora para 
apresentação dos sistemas, equipamentos e qualquer aparelhamento necessário.  
 
A Comissão Técnica Especial supervisionará e avaliará todos os processos de testes a que for 
submetida a infraestrutura operacional proposta pela Licitante, bem como, fará a constatação da 
conformidade das amostras e relatórios resultantes dos testes realizados. 
 
A constatação de não conformidade pela Comissão Técnica Especial restringe-se ao critério 
“atende” ou “não atende”. A ocorrência de um ou mais “não atende” implica na desclassificação 
da Licitante. 
 
APRESENTAR PARQUÍMETRO ELETRÔNICOS MULTIVAGAS: 
Resistente a sol e chuva 
Aceita cartões de debito e credito 
Monitor de no monitor 15 polegadas com touch screen colorido. 

AÇÃO ATENDE 
NÃO 

ATENDE 

Realizar estacionamento digitando placa do veículo em teclado 
alfanumérico sensível ao toque (touch), com filtro de 
privacidade. 

  

Cadastrar conta pré-paga de usuário vinculada à CPF   
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Realizar um estacionamento com pagamento por meio de conta 
virtual (Usuário e Senha) 

  

Verificar saldo da conta   

Demonstrar aquisição de crédito na conta pré-paga cadastrada 
através de pagamento via cartão de débito e crédito. 

  

Exibir extrato de créditos/débitos da conta pré-paga do usuário 
cadastrado 

  

Exibir placas dos veículos cadastrados na conta pré-paga   

Realizar um estacionamento com pagamento realizado com 
cartão de crédito e débito. 

  

Realizar um estacionamento com pagamento realizado pix.   

Exibir relação de pontos de vendas credenciados   

Realizar impressão do ticket (comprovante de estacionamento).   

Teclado único de digitação com caracteres e/ou números em 
monitor touch screeen, exceto pinpad para pagamento. 

  

Opção de retirar veículo da vaga e realizar devolução do tempo 
não utilizado em forma de crédito na conta pré-paga 

  

Demonstrar painel de monitoramento (NOC) onde consta o 
status do parquímetro. 

  

Demonstra alerta emitido pelo NOC sobre algum problema no 
equipamento. 

  

Realizar cadastro de uma conta virtual (Conta pré-paga)   

 
VEICULO OCR: 
Com 04 câmeras 
Monitorar os 02 lados da via 
Com 02 fotos por veículo 

AÇÃO ATENDE 
NÃO 

ATENDE 

Demostrar fiscalização do estacionamento rotativo, através de 
veículo dotado com câmeras de tecnologia OCR/LRP com uma 
velocidade mínima de 30km/h 

  

Deverá ler corretamente no mínimo 85% das placas na 
velocidade mínima de 30km/h 

  

 
APLICATIVO iOS e Android: 

AÇÃO ATENDE 
NÃO 

ATENDE 

Realizar cadastro de um novo usuário   
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Realizar o Login (Usuário e Senha)   

Cadastrar nova placa de veículo na conta cadastrada durante o 
teste do parquímetro. O aplicativo deve permitir inserir 
marca/modelo do veículo. 

  

Permitir alteração dos dados cadastrais da conta pré-paga do 
usuário, inclusive alteração da senha depois que logado 

  

Exibir extrato da conta pré-paga com lançamentos de 
débito/crédito do usuário 

  

Realizar um estacionamento   

Opção de retirar veículo da vaga e realizar a devolução em forma 
de créditos do tempo não utilizado. 

  

O veículo foi estacionado no sistema de retaguarda?   

O aplicativo deverá permitir obrigatoriamente a inserção de 
crédito (conta pré-paga) para a utilização de tickets por 
diferentes meios, como pelo posto de venda (P.D.V.), monitores, 
parquímetro e aplicativo instantâneo de troca de mensagens. 

  

Exibir relação de pontos de venda credenciados   

Demostrar compra de crédito na conta pré-paga através de 
cartão de crédito e PIX 

  

Excluir placa cadastrada na conta pré-paga   

Configurar com quantos minutos o aplicativo deve notificar o 
usuário antes que seu tempo se esgote 

  

 
ESTACIONAMENTO POR APLICATIVO MENSAGEIRO INSTATANEO POPULAR QUE PERMITE O ENVIO 
E A RECEPÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO EM TEMPO REAL.  

AÇÃO ATENDE 
NÃO 

ATENDE 

Realizar ativação de tempo utilizando os créditos da conta pré-
paga. 

  

Realizar compra de crédito para conta pré-paga através de 
pagamento via PIX. 

  

Realizar o estacionamento avulso, sem a necessidade de 
cadastro através de pagamento via PIX. 

  

 
MODULO PARA PONTO VENDA: 

AÇÃO ATENDE 
NÃO 

ATENDE 

O equipamento deverá funcionar em equipamento de P.O.S ou 
equivalente, com impressora integrada ao corpo, permitir 
conexão 3G com certificação Anatel 
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Simular estacionamento de 1:00 em dinheiro para placa 
escolhida pela comissão. Placa -   

  

Demonstrar ativação de tempo via cartão de débito   

Demonstrar ativação de tempo via cartão de crédito   

A impressão das transações feitas no P.O.S devem ser feitas no 
próprio equipamento e deverão conter os seguintes dados: 
Placa, hora do início do estacionamento, hora do término do 
estacionamento, tempo ativado, valor, identificação do Ponto de 
venda, identificação do operador e número sequencial único do 
cupom 

  

Simular o cadastro de uma conta pré-paga de usuário   

Exibir saldo da conta cadastrada pelo parquimetro de usuário   

Acessar o sistema como o Usuário (Munícipe) cadastrado e 
realizar uma operação de compra de Créditos Eletrônicos de 
Estacionamento. 

  

Permitir que os usuários verifiquem quanto tempo falta para se 
esgotar seu tempo do seu próprio smartphone. 

  

O ponto de venda (PDV) deverá ser interligado ao painel de 
controle e enviar para a central de controle todos os dados da 
transação como: placa, data, horário, período selecionado e 
número serial com a identificação do PDV e Serial de transação 

  

 
 
MODULO PARA MONITORAMENTO: 
 

AÇÃO ATENDE 
NÃO 

ATENDE 

O aplicativo utilizado pelo monitor do estacionamento rotativo 
deverá ser compatível com o sistema operacional Android e 
funcionar diretamente e equipamento próprio a ser fornecido 

  

O equipamento utilizado pelo monitor do estacionamento 
rotativo deverá ter no mínimo as seguintes configurações; GPS 
integrado, tela de no mínimo 4 polegadas, ter impressora 
acoplada ou permitir impressora conectada via Bluetooth, 
possuir conexão Wi-Fi e 3G ou superior. 

  

Os dados do monitor para acesso ao sistema deverão ser 
cadastrados previamente no painel da Central de controle, com 
pelo menos os seguintes dados: nome, CPF e RG 

  

Os dados do monitor para acesso ao sistema deverão ser 
cadastrados previamente no painel da central de controle, com 
pelo menos os seguintes dados: nome, CPF e RG e deverão ter 
acesso liberado perfil que permite somente as funções que lhe 
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forem designadas. 

O aplicativo do fiscal deverá permitir o cadastro de usuário 
motorista, permitindo a acessibilidade ao sistema ANDROID ou 
IOS, o monitor poderá orientar e cadastrar novos usuários 

  

Realizar abertura de caixa do monitor, informando o saldo inicial 
do caixa. 

  

Realizar ativação de tempo para placa seguindo os parâmetros 
estabelecidos no termo de referência 

  

Realizar pagamento de ativação de tempo utilizando créditos 
pré-pagos da conta cadastrada pelo aplicativo 

  

Realizar a alteração da placa ativada no ponto acima. Sistema 
deve permitir que que seja trocada somente uma vez e que no 
máximo seja alterado 3 dígitos da placa original 

  

Consultar placa errada do ponto acima   

Consultar placa correta do ponto acima   

Comprar créditos pré-pago pelo equipamento do monitor com 
forma de pagamento cartão de crédito e débito. A inserção ou 
aproximação dos cartões bancários devem ser feitas no aparelho 
do monitor 

  

Reimprimir qualquer comprovante de venda realizado nos 
passos anteriores. Comissão deve escolher qual comprovante 
será impresso. 

  

Consulta saldo da conta pré-paga do usuário cadastrado pelo 
aplicativo 

  

Exibir chat interno entre os monitores e encarregado no próprio 
aplicativo do monitor 

  

Realizar fechamento do caixa do monitor   

 
PAINEL ADMINISTRATIVO (CENTRAL DE CONTROLE): 
 

AÇÃO ATENDE 
NÃO 

ATENDE 

A central de controle deverá ter acesso restrito por meio de login 
e senha. 

  

A central de controle do poder concedente poderá ver em tempo 
real a quantidade de veículos estacionados, notificados e todas 
as transações de compra no Sistema de Estacionamento Rotativo 
em operação. 

  

A central de controle deverá permitir o cadastro de usuários por 
nível de acesso, para segurança geral de todo o sistema. 
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A central de controle deverá ter acesso ao sistema de suporte e 
atendimento ao usuário, integrado com os aplicativos e pontos 
de venda 

  

A concessionária deverá possuir um portal web para 
gerenciamento do estacionamento rotativo digital que permita a 
visualização em tempo real das vendas, notificações e todas as 
informações do sistema. 

  

O Centro de Controle da concessionária deverá permitir o 
cadastro de todas as regras pertinentes ao funcionamento do 
estacionamento rotativo e integrar em tempo real as 
informações nas plataformas dependentes que são os APP’S, 
PDV’s, aplicativo motorista, operador e monitor 

  

O Centro de Controle da concessionária deverá gerar relatórios 
inteligentes em tempo real automaticamente, e permitir a 
customização de exportação dos relatórios. 

  

O Centro de Controle deverá demonstrar relatório detalhado 
com as ativações dos veículos como placa e data da ativação do 
serviço no formato: Dia, Semana e Mês 

  

O Centro de Controle deverá demonstrar Relatório detalhado do 
faturamento das compras de créditos, acompanhados do Dia da 
semana – Dia, Semana, Mês, trimestre, semestre e ano. 

  

A central de controle deve considerar todos os meios de venda, 
Smartphones, PDV’s, Operadores e nos relatórios 
separadamente ou em conjunto. 

  

Relatório de vendas completo de créditos, especificando a 
origem da compra, por débito, crédito, e dinheiro filtrando por 
datas: Dia, Mês, Ano, trimestre e semestre. 

  

O Centro de Controle deve demonstrar na tela principal um 
resumo de toda operação, (esta tela principal deverá ser 
atualizada automaticamente a cada 3 segundos sem a 
necessidade do link ou navegador ser reiniciado), 

  

Os dados de ativações devem constar a quantidade de placas 
ativas em vigência no exato momento, apresentando número e 
gráfico progressivo. 

  

Deverá possuir controle de todos os equipamentos que se 
conectam para realizar vendas, sendo necessário permitir que o 
equipamento realize operações, Além de exigir login e senha. 

  

 
 
 


