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Legislação 
• LEI Nº 8.666 – de 21 de Junho de 1993 e alterações 

Institui normas para licitações e contratos 

 

• LEI Nº 8.987 – de 13 de fevereiro de 1995 e alterações 
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos 

 

• LEI Nº 12.523 – de 28 de novembro de 1997 
Autoriza o Executivo a outorgar concessão para exploração de 
estacionamento em logradouros públicos 

 

• DECRETO Nº 37.292 – de 27 de janeiro de 1998 
Regulamenta a Lei nº 12.523/97 e dá outras providências 



Situação atual da Zona Azul 

S 

População 

Comerciantes 
Prefeitura 



Distribuição das vagas por região da cidade: 

 

Distribuição das vagas em SP 

Tipo de Vaga Nº 

Veículos convencionais 32.586 

Idosos 1.808 

Deficientes 795 

Caminhões 1.350 

Fretados 172 

Distribuição das vagas por tipo 

Número total de vagas Zona Azul: 36.711 

CENTRO: 
30% 

ZONA OESTE: 
14% 

ZONA NORTE: 
2% 

ZONA LESTE: 
11% 

ZONA SUL: 
38% 



• Causam prejuízo ao motorista; 

• Ocasionam congestionamentos; 

• Aumentam as probabilidades de acidentes; 

• Aumentam os índices de poluição ambiental;  

• Prejudicam a atividade comercial;  

• Geram problemas para a administração municipal. 

As dificuldades para estacionar 

População (habitantes) Frota (veículos) Vagas de Zona Azul 

São Paulo 
11 milhões 

6 milhões 

36.711 mil 



• Baixo índice de arrecadação por vaga – das 66 horas semanais 
disponíveis por vaga só 16 horas são faturadas pela CET 

• São 2,67 horas de faturamento por dia e por vaga. 

Não promove a rotatividade 

ALTA 
OCUPAÇÃO 

MÉDIA 
OCUPAÇÃO 

BAIXA 
OCUPAÇÃO 

ÁREAS ESPECIAIS 

38% 37% 16% 9% 

Giro de 04 veículos/vaga/dia  10 veículos/vaga/dia 

Fonte: Estudo de Viabilidade de Zona Azul - Boletim Técnico 51 (2012) 
¹Esclarecimentos da PMI de estruturação de projetos de concessão dos lotes integrantes do projeto de requalificação da política de estacionamento  no município de São Paulo (2009) 

Distribuição das vagas por taxa de ocupação: 



 Na distribuição e venda a varejo 

• Preços superfaturados (ex: flanelinhas) 

• Dificuldade em se achar pontos de venda 
 

 Na fiscalização 

• Um fiscal para 183 vagas 
 

 

 

• Falsificação das folhas 

• Reutilização das folhas – tinta removível 

• Preenchimento à frente do tempo real 

• Monitoramento por “flanelinhas” 

• Estacionamento sem uso do cartão 

 

 

Deficiências 

Fraudes 



• Preço do Talão de Zona Azul = R$ 28,00 
(com dez folhas) 

• Preço da Folha = R$ 3,00/hora 

 

• Período mínimo de utilização = 30 minutos 

• Período máximo de utilização = 6 horas 

Tarifas 



PROPOSTA 

      CONCESSÃO PARA 

        ZONA AZUL ELETRÔNICA 



Zona Azul Eletrônica 

S 

Proposta tecnológica móvel e integrada, trazendo o conceito de soluções inteligentes 

para estacionamentos à cidade de São Paulo 
Proposta tecnológica móvel e integrada, trazendo o conceito de  

soluções inteligentes para estacionamentos à cidade de São Paulo 

Sensores de 

estacionamento 

Diversos modos 

de pagamento 

Central 

de Controle 



Sensores de estacionamento 

S 

• Detecção – indicam se há veículo estacionado em cada vaga 

• Energia – fontes próprias de alimentação (eficiência energética) 

• Comunicação – totalmente sem fio 



Aplicativos e funções 

S 

• Para smartphones, tablets e web 

• Aplicativos com interfaces intuitivas e informativas para 
todos o níveis: 

• Localização - tempo real de vaga disponível 

• Direcionamento - para percurso mais rápido 

• Informação – de preços e condições de permanência 
na vaga antecipadamente 

• Gravação de histórico – das vagas utilizadas 



Totem Aplicativos 

Pagamento 
eletrônico 

 pela internet 

Dinheiro 
Bilhete Único 

Cartão de Crédito  
Cartão de Débito 

Formas de Pagamento 



Central de Controle 

Relatórios customizados sobre:  
 Região 
 Intervalo de dados 
 Intervalo de tempo 
 Dias da semana 

Exibição dos dados por:  
 Área 
 Quadras 
 Hora do dia 
 Data 



Modelos no mundo 

New York 

Amsterdã 

Londres Paris 

Miami 

• Operação com ampla experiência no mundo 



Benefícios para toda a sociedade com a instalação 
de uma solução integrada, eficiente e tecnológica. 

 Facilidade no pagamento 
 

 Deslocamentos mais 
rápidos e eficientes 
 

 Otimização do tempo na 
procura por vagas 
disponíveis e redução 
das emissões de gases 
poluentes 

 Localização de vagas de 
estacionamento mais 
próximas ao centro 
comercial 
 

 Orientação do percurso 
aos clientes até o seu 
destino, por meio da 
própria aplicação móvel 

 Gestão eficiente do sistema 
de estacionamento (melhoria 
na oferta das vagas, na 
fiscalização e no combate à 
fraude) 
 

 Redução dos 
congestionamentos 
 

 Flexibilidade, permitindo 
preços diferentes  por região 
(adequação ao mercado) e 
fracionamento da hora cobrada 

População Comerciantes Prefeitura 

Resultados 



Prazo Não superior a 30 anos 

Objeto 

A exploração do estacionamento em vias e logradouros públicos com 

controle automatizado e informatizado, por meio de parquímetros 

ou equipamentos eletrônicos de coleta 

Outorga Fixa Outorga Fixa à vista (a definir) 

Outorga Variável % mensal da Receita Bruta 

Dados da concessão 

Nº de vagas Não superior a 60.000 (sessenta mil) vagas 



Audiência Pública 20/01/2014 

Consulta pública De 03 a 07/02/2014 

Edital 20/02/2014 

Cronograma 



A SMT/CET/SPTrans informa que estas informações estão disponíveis no site: 

 

http://www.cetsp.com.br/ 

 

Todos os esclarecimentos deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico: 

 

Agradecemos a presença de todos! 

Informações 
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