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Enviado dia 15 de fevereiro de 2017, às 18:45h 

Questionamento 4: 

1. Não conseguimos identificar junto ao INSS, a existência do Certificado de 
Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social prevista no item 
7.2.5.  
Questiona-se: Esse certificado pode ser substituído pela Certidão Conjunta 

emitida pela Receita Federal do Brasil que inclui os débitos 

previdenciários? Se não, como podemos identificar tal Certificado já que o 

INSS afirma que existe apenas para Pessoa Física? 

O Certificado de Situação Regular perante o INSS é abrangido pela CND 

Federal, emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB e PGFN). 

 

2. Conforme resposta à pergunta 2 do esclarecimento 3, não conseguimos 
identificar tabela de preços praticados atualmente no ANEXO II do Edital. 
As tabelas e planilhas constantes do Anexo II referem-se à: capacidade 
atual dos estacionamentos, ocupação mensal 2015, tempo de permanência 
dos veículos nos estacionamentos da CA em 2015 e receita apurada no 
ano de 2015 pela ocupação de estacionamentos na CA por visitantes e 
mensalistas (repetida). Destarte, não há tabela de preços no Anexo II. 
Verificamos no esclarecimento 2 pergunta 2 que atualmente está sendo 
cobrado R$95,00 (noventa e cinco reais) para mensalistas.  
Questiona-se: Qual o valor cobrado por fração e hora dos visitantes 

atualmente? Qual o valor cobrado por fração e hora dos visitantes no ano 

de 2015? 

Atualmente quem opera e administra os estacionamentos é a SEPLAG, 
não havendo contrato vigente, assim, não está sendo cobrado do 
visitante.  
Os valores cobrados para visitantes em 2015 foram: 

Tabela 1:  Dias Úteis - Carro de Passeio 

Estacionamento Tipo de 
usuário 

Custo da hora Custo da Fração Diária 

3 Visitante R$ 5,00 R$ 1,25 R$ 24,90 
     

Tabela 2:  Dias Úteis - Motocicletas 

Estacionamento Tipo de 
usuário 

Custo da hora Custo da Fração Diária 

3 Visitante R$ 2,50 R$ 0,63 R$ 10,00 

 


