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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT
PROJETO BÁSICO

SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

1. INTRODUÇÃO

O presente Projeto Básico subsidiará licitação, em favor da SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO E TRANSPORTES DE SÃO LUÍS – SMTT cujo objeto consiste na contratação
de pessoa jurídica especializada para execução dos serviços de implantação, manutenção
preventiva e corretiva e operação de equipamentos de fiscalização de trânsito e sistemas
integrados de gerenciamento e controle de informações de trânsito, para emissão de
notificações da autuação de infração e notificações de imposição de penalidade, contagem
volumétrica classificada, dados estatísticos e registro de inventário referente a controle das
desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com controle operacional ao
longo das vias, de acordo com os procedimentos e as especificações técnicas anexas a este
projeto básico.
Além de promover a fiscalização das vias de São Luís, os referidos equipamentos integrarão
um sistema processamento de imagens e um sistema de controle e gerenciamento de
informações do trânsito que visa a melhoria das condições de tráfego e mobilidade urbana da
capital, promovendo uma maior interações com os cidadãos.
Todos os requisitos e especificidades dos equipamentos e sistemas integrados visam a plena
satisfação do objeto licitado, razão pela qual todos os interessados em participar da presente
licitação deverão comprovar o atendimento integral ao disposto no edital e no presente Projeto
Básico.

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO

O objeto licitado tem como a finalidade implementar novos meios de fiscalização, controle e
Gestão da informação do trânsito da cidade de São Luís, otimizando este controle através de
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uma integração dos sistemas de fiscalização e monitoramento propiciando à SMTT a
promoção de ações de gestão da mobilidade urbana.
Ressalta-se que os estudos preliminares de engenharia de tráfego e trânsito, o interesse público
e os resultados sociais positivos obtidos.
Solicitação de entidades e representantes da sociedade justificam a motivação e a
conveniência da utilização desses equipamentos e sistemas.
Mais do que conveniente, a SMTT, como órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito,
entende ser imperativo o emprego dos equipamentos de fiscalização e monitoramento
eletrônico de trânsito, pois a ausência desses recursos nas vias eleva em demasia o número de
acidentes imputando à sociedade e aos cidadãos inúmeros prejuízos, além das inestimáveis
vidas humanas que são ceifadas em acidentes que podem e devem ser evitados. Ora, quando
um acidente de trânsito ocorre, enormes prejuízos são suportados pelo Município, as vias são
obstruídas, prejudicando o tráfego e exige a mobilização de agentes de trânsito, ambulâncias,
etc. Não bastasse isso um indivíduo acidentado normalmente necessita de um período variado
de recuperação ocupando leitos hospitalares e permanecendo o acidentado temporariamente
inapto para o labor.
Um dos meios mais eficientes para reduzir acidentes de trânsito se dá por meio de sistemas
eletrônicos de controle e registro de infrações de trânsito mediante a disponibilização de
equipamentos de fiscalização eletrônica de infrações, com geração dos respectivos
comprovantes de infração, a partir do registro e captação dos dados e imagens digitais dos
veículos infratores.
Os equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito baseiam-se no princípio da
interatividade com o usuário das vias públicas, através da produção de estímulos visuais e
sensoriais que resgata o respeito à sinalização convencional. Eles detectam as infrações
cometidas, produzindo provas visuais. Portanto, este tipo de equipamento tem efeito punitivo
e principalmente educativo, uma vez que o condutor acostumado a cometer infrações se
obriga a mudar de comportamento ou arcar com as consequências da infração.
Partindo dos fundamentos do trânsito seguro, calcados em ações integradas e sinérgicas de:
educação e fiscalização, a SMTT está implementando ações integradas para cumprir a sua
função administrativa e social, de forma a caracterizar e dimensionar as necessidades,
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problemas e soluções modernas para as questões relacionadas ao trânsito, buscando
contemplar as diretrizes do Plano Nacional de Trânsito, do DENATRAN – Departamento
Nacional de Trânsito.
Não há como se olvidar que nos últimos anos vem aumentando consideravelmente a
quantidade de acidentes, com e sem vítimas, em virtude dos excessos de velocidade e o
desrespeito às Leis de Trânsito pelos condutores dos veículos que trafegam nas ruas e
avenidas do Município de São Luís. Portanto, a implantação dos equipamentos e soluções
almejadas decorre da necessidade de aprimoramento e continuidade na adoção de medidas
preventivas que visam fundamentalmente à obtenção de um trânsito em condições seguras,
com a ampliação da sinalização e fiscalização rígida das vias públicas do município.
A SMTT, neste Projeto Básico, propõe atingir diretrizes básicas voltadas para o alcance de
certos objetivos, a saber:
A diminuição do elevado número de acidentes de trânsito, que vitimam diversas
pessoas a cada ano;
A implementação de uma administração viária gerencial, através da modernização e
melhoramento dos sistemas de gerenciamento do trânsito nas vias que compõem o sistema
viário principal de São Luís;
A consolidação da consciência cada vez mais acentuada aos cidadãos das vantagens da
automação no processo de gestão e operação do trânsito da cidade de São Luís;
A possibilidade de manter uma interface entre as ações gerenciais de trânsito
implementadas pela SMTT e os cidadãos.
Estes objetivos visam proporcionar um efeito em cadeia sobre os recursos de tecnologia de
gerenciamento de trânsito aplicados em São Luís. Por um lado, a rápida evolução da
tecnologia em todos os níveis induz o uso de procedimentos, processos e equipamentos mais
novos e melhores. Por outro lado, os gestores têm a necessidade de integrar e manter os
sistemas de gestão, operação e controle de trânsito, visando com isso uma maior integração
com a sociedade.
Fato é que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e
entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito a estes cabendo, no âmbito das
respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.
3

_________________________________________________________________________________________

Av. Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase – CEP. 65.061.020 – São Luís/Ma
Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP:
www.saoluís.ma.gov.br/transitoetransportes

PREFEITURA DE SÃO L

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT
Além do que ao gestor público de trânsito é conferida a missão de oferecer medidas que
proporcionem maior fluidez ao tráfego e a transparência das informações públicas.
Ademais, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no
âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em
virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços
que garantem o exercício do direito do trânsito seguro.
Para tanto, a SMTT pretende utilizar um sistema de gestão da informação para coletar,
integrar e disponibilizar informações de caráter público para pedestres e condutores. A
disponibilização de tais informações constitui mais um serviço que possibilita ao cidadão
planejar melhor suas rotas de tráfego, evitando engarrafamentos e dando maior fluidez ao
trânsito da capital, estando de acordo com o conceito de trânsito transparente e de e-gov
(gestão governamental apoiada no uso de novas tecnologias para prestação dos serviços
públicos, mudando a maneira com que o governo interage com os cidadãos, empresas e outros
governos)
A SMTT pauta a sua atuação na transparência e na valorização da humanização e cidadania.
Assim, a implementação de ferramentas de gerenciamento do trânsito com foco na mobilidade
urbana e fluidez de tráfego através da disponibilização de informações do trânsito aos
cidadãos é medida que anda em linha de convergência com a missão, visão, valores e as
macro-estratégias da SMTT.
À luz de tais demandas, torna-se cada vez mais evidente que, por meio da coordenação dos
recursos disponíveis com as melhores soluções, a utilização de equipamentos automáticos que
auxiliem no gerenciamento, controle e operação do trânsito a SMTT pode:
1. Atingir o mais alto desempenho com a consistência da integridade de informações, bem
como obter soluções para os sistemas de gerenciamento de trânsito que venham a atender às
necessidades mais críticas dos usuários do trânsito na capital;
2. Tirar proveito das melhores tecnologias, ferramentas e metodologias hoje existentes no
mercado;
3. Beneficiar-se dos recursos humanos disponíveis mais qualificados para que possam operar
com eficácia todos os mecanismos postos à disposição da SMTT;
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4. Aperfeiçoar o retorno dos investimentos feitos nestes sistemas, bem como evitar opções
técnicas inviáveis aos objetivos precípuos da SMTT.
Diante de todos esses aspectos o gestor público deve adotar medidas que visem a otimização
da atuação de seu quadro de agentes, bem como do uso dos materiais empregados para coibir
a prática de infrações de trânsito. Uma das medidas mais eficientes para a mudança desse
quadro passa pelo uso otimizado dos meios de fiscalização do trânsito, utilizando essas
tecnologias de forma integrada.
Deste modo, a adequação da estrutura operacional do município à nova legislação de trânsito,
acompanhada de dotação de recursos tecnológicos detectores de infração, são importantes
para viabilização do poder municipal no trânsito.
As soluções aqui descritas visam a prestação de serviços de monitoramento eletrônico
veicular, através de equipamentos para controle de velocidade, restrição veicular com
classificação de veículos e de vídeo captura, no Município de São Luís.
Todo o projeto e estudos técnicos preliminares visam garantir e assegurar que as soluções
almejadas, sejam ágeis e integradas, afim de suprir as necessidades reais do Município de São
Luís. As soluções (equipamentos) descritas neste termo buscam a modernização tecnológica
para gestão e monitoramento do trânsito no município de São Luís.
Para atingir seu objeto, o Município de São Luís busca a padronização das informações a
serem coletadas, ou seja, todos os equipamentos deverão possuir ferramentas de controle e
interação, para controle das informações coletadas permitindo maior eficiência e segurança no
tratamento das informações.
A solução almejada faz-se necessária em função das problemáticas presentes no cotidiano do
município de São Luís.


Aumento da frota de veículo nos últimos anos;



Elevado número de acidentes com vítimas fatais em acidentes de trânsito;



Elevado número de acidentes com vítimas feridas gravemente em acidentes de
trânsito;



Elevado número de acidentes de trânsito causando danos materiais (sem
vítimas);



A necessidade de conscientizar e educar a população para um trânsito seguro;
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Ausência de integração e padronização nas informações do trânsito;

Vale ressaltar, por derradeiro, que o presente Projeto Básico apresenta as LICITANTES
interessadas em contratar com a SMTT todos os requisitos necessários para a consecução de
seus objetivos, impondo aos mesmos o oferecimento de propostas que contenham soluções
tecnologicamente viáveis para o trânsito e que contemplem todas as suas especificidades. Ele
guarda total sintonia com a missão e objetivos definidos pela SMTT, no sentido de melhorar
sempre a qualidade do serviço ao público dedicado aos usuários dos sistemas relacionados ao
trânsito na cidade de São Luís, observados os melhores critérios aplicáveis de engenharia de
trânsito.
3. SITUAÇÃO ATUAL
Todos os dias morrem em média 123 pessoas vítimas da violência de trânsito em todo País,
fato que torna o trânsito brasileiro um grave caso de saúde pública.
O trânsito é a segunda maior causa de mortes no Brasil, ocorrem em média 42 mil mortes/ano.
A cada 60 minutos morre uma pessoa em acidente de trânsito, a cada 07 minutos, acontece um
atropelamento e em 57 segundos acontece um acidente de trânsito. O mais espantoso é que
75% dos acidentes ocorrem com o tempo bom, 68% nas pistas retas e 61% durante o dia,
devido ao excesso de velocidade. Como agravante, cerca de 37% dos veículos transitam nas
vias públicas e estradas estaduais e federais de norma irregular (IPVA, Seguro Obrigatório,
Licenciamento e Multas) e em condições impróprias de circulação comprometendo a
segurança de todos e por vezes, com uma agravante: a mistura de álcool com a direção de um
veículo automotor.
Quando não causam mortes, os acidentes geram um alto custo para a nação. Segundo estudos
do IPEA, o custo médio por paciente de um acidente de trânsito varia entre R$ 14.938,00
(estado moderado) e R$ 92.314,00 (estado grave). Estima-se que 1,5% do PIB nacional é
gasto com acidentes.
De acordo com o Ministério da Saúde, as mortes por “acidente de trânsito” são qualificadas
como "Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, prevenção e atenção as causas
externas (acidentais e violência)”.
O Município de São Luís possui locais críticos e vias, onde os veículos trafegam com excesso
de velocidade, aumentando consideravelmente a insegurança. Desta forma há a necessidade da
6
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municipalidade intervir nestes locais que apresentam grande demanda de veículos e fluxo de
pedestres, pontos estes, onde existem escolas, hospitais, centros comerciais, habitacionais e
etc.
A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís - SMTT pretende reduzir o
quadro da violência no trânsito e apresenta neste projeto básico, a aplicação de tecnologias
que auxiliarão na fiscalização eletrônica, nas vias de circulação de veículos, garantindo
segurança para motoristas e pedestres, tornando o trânsito mais humano, focando sempre o
conceito da evitabilidade de acidentes, da prevenção e da educação.
3.1 O CONTROLE DA VELOCIDADE NAS VIAS URBANAS
A velocidade média praticada nas rodovias e vias urbanas brasileiras é exageradamente alta e
é refletida pelo grande número de acidentes e mortes que ocorrem no País. Quando se trata de
centros urbanos, esse quadro é mais dramático, visto a elevada concentração de pedestres.
Uma perigosa combinação de veículos, pessoas, má educação, má qualidade de pistas e
sinalização deficiente.
Quando se trata de estabelecer maior segurança viária nos centros urbanos, três fatores são
fundamentais: pessoas, veículos e pistas. Todos os esforços para o aumento da educação no
trânsito têm gerado resultados apenas parciais. O aprendizado na infância talvez seja a chave
para um maior avanço e resultados positivos no futuro. Neste contexto, falamos das pessoas
enquanto condutores de veículos e na condição de pedestres. Em ambos os casos, hoje mal
preparados.
De forma geral, a segurança dos veículos aumentou, mas, em contrapartida, também a
potência dos motores e, consequentemente os abusos de velocidade. A qualidade do
pavimento das vias em centros urbanos, pela falta de um padrão e de uma pesquisa de fluxo e
demanda mais qualificada, na fase do planejamento das vias, varia muito de cidade para
cidade. É difícil estabelecer um parâmetro.
A tecnologia hoje disponível para controlar e disciplinar o trânsito de pessoas e veículos é um
dos elementos que mais contribuem para a melhoria da segurança nas vias urbanas de uma
forma direta. Educando, mas também punindo.
Os recursos tecnológicos empregados na área de trânsito, se utilizados de forma planejada e
ajustada a cada caso, poderão não somente aumentar a segurança viária, mas também
7
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promover a gestão do trânsito eliminando gargalos, agilizando atendimento às vítimas,
melhorando o fluxo, aumentando ou diminuindo a velocidade média segundo a necessidade da
via ou do horário/dia, controlando o transporte urbano, dentre outros.
Os dados da ONG “CRIANÇA SEGURA”, indicam que no Brasil, 5.324 crianças morreram
em 2007 vítimas de acidentes de trânsito, afogamentos, sufocações, queimaduras, quedas,
intoxicações, acidentes com armas de fogo e outros. Os acidentes representam a principal
causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil.
Na região Nordeste, o acidente de trânsito predominou em primeiro lugar no Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Maranhão. Ao considerar o total
de acidentes fatais com crianças em 2007 (5.324), o trânsito representa a principal causa.
Foram 2.134 mortes, sendo que 44% corresponderam aos atropelamentos, 28% aos acidentes
com a criança na condição de passageira do veículo, 6% na condição de ciclista e os 22%
restantes corresponderam a outros tipos de acidentes de trânsito.
Estudos do Governo do Estado de São Paulo demonstraram que um terço dos acidentes fatais
se deve ao excesso de velocidade. Da mesma forma, os acidentes crescem em gravidade com a
velocidade. Dados estrangeiros, por sua vez, mostram que uma redução de 5% na velocidade
média leva a uma redução aproximada de 10% em acidentes com vítimas e a 20% em
acidentes fatais.
Os dados também mostram que, reduzindo a média da velocidade do fluxo, não se reduz
necessariamente o tempo de percurso, principalmente nas vias urbanas, onde o tempo máximo
de percurso é obtido tipicamente a uma velocidade de 60 a 70 km/h (fonte: artigo do Eng.
Adriano M.Branco).
4. LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS

Apresentam-se abaixo, gráficos com dados do Município de São Luís, demonstrando
claramente a necessidade de continuação das ações preventivas em educação de trânsito e de
se intensificar a fiscalização eletrônica, com o intuito de disciplinar este grande volume de
tráfego, buscando primordialmente, como já citado, a segurança e fluidez.

4.1. EVOLUÇÃO ANUAL DA FROTA DE VEÍCULOS
8
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O gráfico acima demonstra ter havido crescimento substancial da frota de veículos na cidade
de São Luís entre os períodos de 2008 a 2015 (até agosto/15). Nesse período, a frota veicular
em São Luís teve um aumento considerável de 84,07%, totalizando 164.528 (cento e sessenta
e quatro mil quinhentos e vinte e oito) veículos.
4.2. ACIDENTES NO TRÂNSITO
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O crescimento da frota veicular traz consigo sérias consequências, inclusive acarretando maior
quantidade de acidentes. Entre os anos de 2008 e2013, houve um aumento considerável do
número de acidentes com veículos automotores, tornando imperativo a tomada de medidas
que melhorem esses números nos próximos anos.
A Secretaria Municipal de Transito e Transportes de São Luís – SMTT entende que para a
redução dos atuais índices de acidentes de trânsito, necessário se faz aliar as medidas
educativas a uma modernização das técnicas de fiscalização.
Com a adoção de dispositivos eletrônicos de tecnologia atualizada para o controle de trânsito,
parte da função de fiscalização e gerenciamento será automatizada e/ou modernizada,
liberando para outras funções ou ações de trânsito não automatizadas.
5. PROJETO OPERACIONAL
Para o pleno êxito da implementação deste projeto e para que o processo de fiscalização do
Município de São Luís não sofra transformações bruscas que interfiram no processo atual, a
implementação dos equipamentos deve ocorrer conforme as Ordens de Serviços, ficando a
cargo da SMTT as diretrizes para operacionalização.
5.1 Tecnologia
Como já demonstrado no levantamento resumido da situação atual, torna-se impossível
alcançar, com os recursos disponíveis para a área de fiscalização, a eficiência no
gerenciamento de trânsito nas vias do Município de São Luís.
Portanto, este projeto visa implementar uma solução que contemple a instalação de
equipamentos de sensoriamento para detecção das desobediências às regulamentações e regras
de trânsito que permitirá a identificação e detecção automática de infrações específicas, bem
como a operação de equipamento que objetiva a leitura automática de caracteres
alfanuméricos de placa e verificação de base de dados de veículos irregulares.

5.2. Escopo da solução
Para subsidiar corretamente a tomada de decisões sob sua responsabilidade, torna-se
necessário que a Secretária Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT, face aos
levantamentos efetuados, implemente imediatamente o escopo deste projeto básico,
respaldando-se nos prazos definidos no edital e nas propostas para dar início à implantação
10
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das

soluções

necessárias, contemplando disponibilidade de ferramentas,

sistemas,

metodologia, tecnologia e interação de dados processados com a instalação dos equipamentos
propostos.
Na elaboração deste projeto foram consideradas, em seu desenvolvimento as seguintes
premissas:


A situação atual de fiscalização deverá ser utilizada como fonte de subsídios
para implementação das soluções recomendadas e como medida complementar
à fiscalização dos agentes de trânsito;



Basear-se em padrões determinados pelo CONTRAN, dentro do conceito de
equipamentos de detecção;



Assegurar a interface usuário/equipamentos/sistemas de informações bastante
similar e amigável, independente de equipamentos e sistemas;



Permitir a interação operacional entre sistemas (software de gerenciamento de
dados e imagens proposto e software de administração de multas da Secretaria),
garantindo assim, alta disponibilidade e uso;



Atentar para a segurança física, lógica e das comunicações, bem como facilitar
a auditoria de sistemas e equipamentos implantados;



Contemplar toda a demanda referente à fiscalização de trânsito inerente;



Contemplar meios que permitam o desenvolvimento de sistemas demandados;



Descentralização dos recursos a serem oferecidos.

5.3. Benefícios
Após a implantação e operação de todas as soluções para o monitoramento do trânsito em São
Luís, será condicionada ao município, maior segurança no trânsito, trazendo consigo os
seguintes benefícios:


Priorizar em suas ações a defesa da vida;



Garantir segurança e fluidez ao trânsito;



Reeducação quanto segurança no trânsito;



Atender as necessidades de fiscalização do Município de São Luís;



Maior qualidade e agilidade dos serviços;
11
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Total integração entre informações e sistemas de fiscalização;



Agilidade, confiabilidade e disponibilidade de informações, nos locais e
momentos certos;



Maior produtividade e racionalização no uso e manutenção de recursos;



Racionalização na utilização dos dispositivos e meios de fiscalização, com a
consequente redução de custos;



A implementação de uma administração viária gerencial, através da modernização
tecnológica e melhoramento dos sistemas de gerenciamento do trânsito nas vias
que compõem o sistema viário principal de São Luís;



Integração, padronização e melhor disponibilização das informações coletadas;



Melhora contínua na segurança pública;



Transparência das informações;



Postura punitiva justa e incontestável, documentada através da infração;



Monitoramento e fiscalização contínua;



Redução no número de ações contra aos próprios públicos municipais: escolas,
hospitais e etc;



Redução no número de acidentes de trânsito que vitimam diversas pessoas a cada
ano e, que por consequência, reduz os gastos públicos com reparos em pista,
hospitalização de vítimas, etc;



A diminuição do elevado número de acidentes;



A consolidação da consciência cada vez mais acentuada aos cidadãos das
vantagens da automação no processo de gestão e operação do trânsito da cidade de
São Luís.

6. ASPECTOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Face à necessidade de uma política progressiva de autonomia em tecnologias da informação
para instrumentalizar a SMTT de recursos tecnológicos e humanos permanentes para a
prestação de suas atividades-fim, a implementação da solução deverá ser efetuada
inicialmente por intermédio de empresas especializadas na forma de prestação de serviços
obedecendo-se os seguintes aspectos:
12
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Pelos aspectos do objeto licitado, não poderão participar do certame pessoas físicas
cooperativas. Assim também, não poderão participar consórcios de empresas tendo em vista
que o objeto licitado é comum ao que o mercado oferece e a maior parte de empresas do ramo
pode atendê-lo plenamente sozinha.
A CONTRATADA será responsável por preparar, nos prazos previstos nas Ordens de
Serviço, os locais de instalação dos equipamentos, executando todas as obras de infraestrutura
e sinalização necessárias, ficando também responsável pelos custos e procedimentos
administrativos de solicitação de ligação à rede de energia elétrica de acordo com as
especificações da concessionária local.
A execução dos serviços e o fornecimento dos equipamentos só poderão ocorrer, todavia, após
a aprovação, por parte da SMTT, das correlatas especificações técnicas dos sistemas e
equipamentos ofertados. Dessa forma, analisada a documentação de habilitação e propostas
comerciais, a empresa melhor classificada deverá disponibilizar amostras dos equipamentos e
sistemas ofertados para avaliação de campo. Durante os procedimentos de avaliação de
campo, a empresa avaliada deverá seguir à risca um roteiro de avaliação que conterá todas as
regras a serem obedecidas durante os trabalhos. Deverá ainda demonstrar que os
equipamentos e sistemas ofertados em sua proposta atendem integralmente ao disposto no
edital e neste Projeto Básico.
As empresas deverão apresentar em suas propostas as condições necessárias para realização
das obras civis necessárias para a instalação dos equipamentos, que deverá ocorrer
preferencialmente em horários de tráfego menos intenso, inclusive fora do expediente normal
de trabalho abrangendo horário noturno e finais de semana, explicitando ainda que se
compromete a restaurar os locais objeto das realizações das obras civis, nas mesmas condições
antes encontradas, sob pena de ver desclassificada sua proposta.
Poderá ser permitida a subcontratação, desde de que mediante prévia e expressa autorização
da SMTT, de serviços referentes à sinalização das vias, obras civis e energização dos
equipamentos, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas
responsabilidades contratuais e legais.

13

_________________________________________________________________________________________

Av. Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase – CEP. 65.061.020 – São Luís/Ma
Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP:
www.saoluís.ma.gov.br/transitoetransportes

PREFEITURA DE SÃO L

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT
A CONTRATADA deverá dar suporte para a Prefeitura de São Luís para elaboração do
relatório técnico dos pontos com controle de velocidade em conformidade com o disposto no
Anexo I da Resolução n.º 396/11 do CONTRAN em vigor.
A SMTT não se obriga a contratar todas as faixas ou equipamentos licitados sendo que todas
as instalações ou entrega de equipamentos serão feitas mediante Ordem de Serviço de acordo
com as necessidades da Administração Pública.
A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, relatórios de acompanhamento do
contrato e das obras e serviços a ele relacionado.
A CONTRATADA é responsável por quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários e comerciais resultantes da execução do contrato.
A CONTRATADA deverá disponibilizar os equipamentos aferidos pelo INMETRO ou
entidade por ele credenciada, e encaminhar para nova aferição quando notada alguma
irregularidade no seu funcionamento ou após sofrer manutenção.
A CONTRATADA deverá entregar à PREFEITURA os respectivos Certificados de
Comprovação de Aferição Individual e os Certificados de Avaliação de Conformidade,
quando tal exigência se aplicar, conforme determinação da legislação vigente, em até três dias
úteis antes do início efetivo da operação dos equipamentos/sistema. Os referidos Certificados
deverão ser renovados, no máximo, a cada 12 meses e entregues à PREFEITURA que, por
motivo relevante (reconstrução de laço detector, substituição de equipamento de medição de
velocidade etc.) ou por recomendação do órgão regulador, poderá, também, exigir a citada
renovação em prazo diferente ao definido neste subitem.
A CONTRATADA deverá responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e
ou pessoais causados a CONTRATANTE, seus empregados e/ou terceiros, como
consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados.
a) O não cumprimento, pela CONTRATADA, dos encargos trabalhistas, bem como das
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, poderá importar na rescisão do
contrato, sem direito à qualquer espécie de indenização.
b) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos
neste subitem, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.
14
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A CONTRATADA deverá garantir o perfeito funcionamento, constante e ininterrupto, de
todos os equipamentos que constituem o sistema detector de infrações de trânsito até o
encerramento do prazo contratual, de acordo com as especificações técnicas dos
equipamentos, mantendo disponível pessoal especializado, infra estrutura de apoio e
transporte, e instrumental necessário.
Os equipamentos e demais itens agregados deverão possuir obrigatoriamente a aprovação pelo
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – e
obedecer aos termos da Portaria n° 115 de 29.06.1998.
Os equipamentos deverão atender ao disposto na resolução 396/2011 do Conselho Nacional
de Trânsito – CONTRAN, e adequar-se a outras resoluções eventualmente emitidas por esse
órgão.
Constituem ainda obrigações da CONTRATADA:


Manter a CONTRATANTE informada de qualquer ocorrência ou falhas nos
equipamentos.



Manter, durante todo o período de vigência contratual, inclusive eventuais aditivos, a
atualização tecnológica do sistema de detecção de infrações de trânsito,tanto do
ponto de vista do hardware como do software.



Manter os locais de instalação dos detectores veiculares em condições de permanente
regularidade de modo que a capacidade de detecção de infração não seja alterada ao
longo de todo o período de execução do contrato, excetuando-se os serviços
correspondentes a recapeamento asfáltico.



Elaborar e executar Projetos de implantação do equipamento para e de Sinalização de
Trânsito para cada local de instalação do equipamento fixo, conforme projeto básico
e especificações dos materiais constantes neste Instrumento e legislação pertinente.
Os projetos laborados, antes de sua implantação, deverão ser aprovados pela SMTT.



Refazer, sem qualquer ônus a CONTRATANTE, os trabalhos executados
deficientemente ou em desacordo com as instruções emanadas da CONTRATANTE.



Calibrar os equipamentos de acordo com as diretrizes definidas pela SMTT quanto ao
limite de velocidade e tolerância legal acima do qual serão registradas as infrações de
trânsito e quanto ao tempo de retardo para a captação da infração de avanço do sinal
15
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vermelho e tempo de permanência para a infração de parar sobre a faixa de pedestres,
nos termos da Portaria nº 16, de 21 de setembro de 2004 do DENATRAN.


Efetuar, às suas expensas, as manutenções preventivas e corretivas necessárias aos
equipamentos, fazendo uso de materiais, mão de obra e insumos apropriados, bem
como suas aferições e substituições, observadas as exigências da legislação em vigor.



Cumprir todas as exigências das leis, normas de segurança e higiene de trabalho,
segurança de trânsito, bem como fornecer dispositivos específicos e adequados de
proteção a todos os que trabalham na instalação, operação e manutenção dos
equipamentos.



Determinar ao seu pessoal o uso de identificação e de uniformes quando em serviço
externo à disposição da SMTT.



Prestar assessoramento nos procedimentos burocráticos junto ao Conselho Nacional
de Trânsito.



Fornecer, às suas expensas, informações de tráfego e dados estatísticos adicionais
coerentes com a disponibilidade dos equipamentos de sensoriamento, de acordo com
a orientação da SMTT.



Assessorar a CONTRATANTE na formação de um banco de dados com todas as
imagens coletadas pelos equipamentos sensores de forma que, a qualquer momento,
seja possível acessar cada uma delas de maneira inequívoca, rápida e eficiente.



Fornecer para a CONTRATANTE todas as imagens coletadas pelos equipamentos
eletrônicos.



Responder pelos danos causados diretamente à SMTT ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade

decorrente

da

fiscalização

ou

acompanhamento

pela

CONTRATANTE.


Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais sindicais e comerciais
resultantes da execução dos serviços, bem como por todas as despesas necessárias à
realização e custos com fornecimento de equipamentos e materiais, mão-de-obra e
demais despesas indiretas, respondendo pela sua inadimplência, caso ocorra, com

16
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relação aos encargos mencionados, obrigando-se pelo pagamento dos débitos
inadimplentes.


Manter, por si e por seus profissionais, durante e após o encerramento do prazo
contratual, completo sigilo sobre dados, informações e detalhes obtidos através do
sistema instalado, bem como aqueles fornecidos pela SMTT, também não divulgando
a terceiros, ou quaisquer meios de comunicação, informações relacionadas com o
objeto do contrato e seus anexos, sem prévia e expressa autorização por escrito da
CONTRATANTE, respondendo civil e criminalmente pela inobservância dessas
obrigações e sob pena de imediata rescisão contratual.



Permitir que a SMTT, a qualquer momento, realize inspeção e testes nos materiais a
serem utilizados:



Os materiais e peças necessários à prestação dos serviços deverão ser novos.



Os materiais e peças que o representante da CONTRATANTE julgar inaceitáveis, em
relação ao requerido, deverão ser substituídos independentemente se estes estejam ou
não instalados. Estes materiais e peças deverão ser removido si mediatamente ou no
prazo acordado.



Os materiais, peças e/ou equipamentos que não forem aceitos pelo representante da
CONTRATANTE, não poderão ser reutilizados no contrato.



A CONTRATADA se obriga a seguir os procedimentos da CONTRATANTE no
tocante à implantação dos equipamentos. Os horários previstos nos procedimentos da
CONTRATANTE deverão ser seguidos rigorosamente pela CONTRATADA, seja
este diurno ou noturno.



A CONTRATADA deverá elaborar Projetos Executivos de laços detectores, obras
civis, instalações elétricas, rede e outros serviços que se fizerem necessários para o
funcionamento de cada equipamento.

Não se aceitará custos extras pelos serviços citados acima e que não estejam na planilha de
preços.
O prazo de garantia de funcionamento dos equipamentos e sistemas será igual ao período de
prestação dos serviços propostos, bem como de suas eventuais prorrogações.
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Durante o prazo de garantia de funcionamento especificado no item acima, a empresa prestará
serviços de assistência técnica aos serviços e equipamentos, efetuando manutenção preventiva
e corretiva, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.
Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a
ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso,
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas.
Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os
serviços e equipamentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo inclusive
substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas
técnicas específicas, inclusive as atualizações de “hardware” e “software” utilizados no
sistema.
A manutenção corretiva será realizada sempre que solicitada pela SMTT, inclusive nos finais
de semana e feriados.
O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo estipulado na proposta da licitante,
não superior a 12 (doze) horas corridas, contadas a partir da hora da solicitação feita pela
SMTT.
O término do reparo do serviço e/ou equipamento não poderá ultrapassar o prazo estipulado
na proposta da licitante, não superior a 36 (trinta e seis) horas corridas, contadas a partir do
início do atendimento.
Entende-se por início do atendimento a hora de solicitação dos serviços e/ou equipamento.
Entende-se por término do reparo do serviço e/ou equipamento a sua disponibilidade para uso
em perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado.
Quando da solicitação da manutenção corretiva por meio de telefone, fac-símile ou e-mail, a
SMTT fornecerá à CONTRATADA para fins de abertura de chamado técnico, as seguintes
informações:
Identificação e localização do equipamento para a qual foi solicitada;
Anormalidade observada;
Nome do responsável pela solicitação do serviço;
Número do telefone para contato.
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Todas as solicitações feitas pela SMTT serão revistadas pela mesma para acompanhamento e
controle da execução do contrato.
A empresa apresentará um relatório de visita contendo data, hora do chamado, início e
término do atendimento, identificação do equipamento defeituoso, as providências adotadas e
as informações pertinentes. O relatório deverá ser assinado pelo responsável pelo serviço de
manutenção.
A empresa deverá substituir o equipamento rejeitado já instalado por um novo no prazo de 05
(cinco) dias úteis, nos seguintes casos:
a) Caso ocorram 04 (quatro) ou mais defeitos que comprometam o seu funcionamento
normal, dentro de qualquer período de 15 (quinze) dias;
b) Caso a soma dos tempos de paralisação do equipamento ultrapasse 120h (cento e
vinte) horas, dentro de qualquer período de 15 (trinta) dias.
Após manutenção preventiva ou corretiva, caso seja necessário, deverão ser efetuados novos
testes de certificação/aferição, devendo ser enviadas imediatamente as certidões dos mesmos
para a SMTT.
A CONTRATADA deverá transmitir para a CONTRATANTE, em meio eletrônico, todas as
imagens registradas por cada um dos equipamentos em operação, bem como arquivo contendo
os números sequenciais e totalizados das infrações registradas por cada um dos equipamentos,
em prazo não superior a 12 (doze) dias corridos após o primeiro evento registrado no
dispositivo de gravação, salvo em casos expressamente autorizados pela Fiscalização.
Não será aceito nenhum tipo de edição na imagem digital registrada originalmente e nas suas
cópias, exceto a obliteração dos ocupantes do veículo. A CONTRATADA deverá dispor de
sistemas de segurança que garantam a integridade e confiabilidade das imagens originais
captadas.
Os arquivos das imagens consistentes, bem como das imagens inconsistentes, e cópias de
segurança, deverão ser mantidos e armazenados em perfeitas condições pela CONTRATADA,
em dispositivos apropriados e seguros, em locais aprovados.
Os dispositivos e arquivos, incluindo as cópias de segurança e as imagens referidas acima, no
todo ou em parte e em perfeitas condições, serão entregues à CONTRATANTE ao final da
vigência do Contrato, ou a qualquer momento, quando por esta solicitados.
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A CONTRATADA deverá retirar os equipamentos ao final do contrato e recompor e/ou
reparar todos os danos ocasionados em calçadas, jardins, pavimentos e outros, pela instalação
dos equipamentos e respectivas infraestruturas, de forma que toda a área próxima à instalação
esteja nas mesmas condições existentes anteriormente às obras realizadas.
Todos os serviços e materiais empregados pela CONTRATADA deverão obedecer às normas
da Prefeitura de São Luís de acordo com a legislação vigente, incluindo calibração dos
equipamentos, parametrização de velocidade e horários de funcionamento dos mesmos.
A CONTRATADA deverá implantar os equipamentos nos locais definidos pela
CONTRATANTE nos temos das Ordens de Serviço.
A CONTRATANTE poderá rever a localização dos pontos de instalação dos equipamentos
por ocasião da elaboração dos projetos, fazendo alterações nos locais indicados nesse Anexo,
cabendo a ela informar previamente à CONTRATADA.
Para a fiscalização da implementação deste Projeto, será constituída uma Comissão Técnica,
designada pelo Secretário da SMTT, que verificará o cumprimento de normas e especificações
técnicas definidas, cumprimento de prazos e verificação/fiscalização (com alterações se
necessário) dos planos de testes e instalação dos equipamentos e serviços ofertados.
Todos os ditames acima vincularão as LICITANTES que deverão apresentar suas propostas
em estrita obediência a estes regramentos.

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGÍVEL:

a)

Registro ou Inscrição da proponente e de seu(s) Responsável(is) Técnico(s) no CREA

ou CAU, da sede da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto do certame.
b)

Atestado de capacidade técnica operacional e profissional, fornecidos por pessoas

jurídicas de direito público ou privado, acompanhados dos respectivos Certificados de Acervo
Técnico-CAT, comprovando experiência anterior em serviços compatíveis com o objeto
licitado (conforme disposições da Lei, limitada às seguintes parcelas:


Execução de serviços de operação, manutenção e processamento de imagens de

equipamentos de controle e Fiscalização Eletrônica de Trânsito, do tipo: Equipamentos
dotados de dispositivo registrador de imagens contra o cometimento de infração no avanço de
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sinal, excesso de velocidade e parada sobre a faixa de pedestre; Aparelho medidor de
velocidade automático, fixo, dotado de dispositivo registrador de imagem e dispositivo
indicador de velocidade. Controlador Ostensivo de velocidade (Lombada Eletrônica);
Aparelho medidor de velocidade automático, fixo. Controlador discreto de velocidade (Radar
fixo); Aparelho detector de eixos e de Rodagem Dupla (Piezo Elétrico);


Gerenciamento de todos os serviços necessários ao processamento e gestão das

imagens.
b.1.) Os atestados descritos acima deverão conter:


O tipo de atividade executada,



Local dos serviços,



Período dos serviços atestados,



Nome da Contratante,



Tipo de equipamento,



Quantidade executada,



Outros dados característicos, além do nome e endereço do emissor, acompanhado
de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO-CAT expedido pelo Conselho
Profissional Responsável.

c)

Não serão aceitos atestados ou certidões correspondentes a demonstrações e/ou testes.

d)

Comprovação de a licitante possuir no seu quadro permanente ou societário,

engenheiro eletricista ou eletrônico ou de computação, devidamente certificado pelo CREA,
detentor de atestados e/ou Certidões de Responsabilidade Técnica, emitidos por pessoa
jurídica de direito público ou privada registrados pelo CREA, de características pertinentes e
compatíveis com o objeto desta licitação.
d.1.) O vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) deverá ser comprovado mediante
apresentação de:


Cópia do contrato social;



Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Ficha de
Empregado;



Cópia do Contrato de Prestação de Serviços.
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8. DA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA:

É recomentada a realização da visita técnica aos locais em que serão executados os serviços,
que as empresas licitantes coletem todas as informações e elementos técnicos necessários para
a execução dos serviços e elaboração de suas propostas.
O licitante deverá apresentar TERMO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DOS
SERVIÇOS, assegurando conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza
dos trabalhos e dos locais em que serão executados os serviços, nos termos do inciso III do
artigo 30, da Lei nº. 8.666/93, que deverá ser juntado à Documentação de Habilitação. O
licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato.
9. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
de locação de equipamentos eletrônicos para monitoramento da segurança viária urbana no
Município de São Luís.
Os serviços objeto desta licitação envolverão a prestação de serviços, assessorias técnicas
necessárias à sua execução, de acordo com as quantidades estimadas e Especificações
Técnicas constantes dos Anexos que integram o presente Edital, conforme o seguinte escopo:
a) Locar, implantar e manter operantes os seguintes equipamentos:


Equipamentos dotados de dispositivo registrador de imagens contra o cometimento de
infração no avanço de sinal, excesso de velocidade e parada sobre a faixa de pedestre;



Aparelho medidor de velocidade automático, fixo, dotado de dispositivo registrador de
imagem e dispositivo indicador de velocidade. Controlador Ostensivo de velocidade
(Lombada Eletrônica);



Aparelho medidor de velocidade automático, fixo. Controlador discreto de velocidade
(Radar fixo);



Aparelho detector de eixos e de Rodagem Dupla (Piezo Elétrico),

b) implantação de sistema computacional em ambiente operacional, com acessibilidade web
por parte da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes – SMTT para o
gerenciamento processamento, cadastramento e controle dos registros das imagens obtidas
pelos equipamentos de fiscalização;
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c) prestação de serviço técnicos especializados em execução de apoio a fiscalização eletrônica.

10. LOCAIS PREVISTOS DE INSTALACÃO DOS EQUIPAMENTOS

A seguir os locais previstos para serem instalados os equipamentos de detecção e registro de
avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres, conversão e/ou retorno proibidos,
veículos em contramão e/ou excesso de velocidade, bem como o número de faixas a serem
monitoradas em cada local, os demais equipamentos que não se encontram listados deverão
ser definidos durante a execução do contrato. Os locais e quantidades de equipamentos serão
definidos de acordo com o cronograma de implantação.
ITEM LOCAL - AVANÇO DE SINAL/ EXCESSO DE VELOCIDADE/ PARADA SOBRE A FAIXA
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

ITEM
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Av. Daniel de La Touche, prox. nº 400, sentido B/C
Av. Daniel de La Touche, prox. Alt. 51, sentido C/B (Colégio Adventista)
Av. Daniel de La Touche, prox. Alt. 51, sentido B/C (Colégio Adventista)
Av. Jansen X Av. Colares Moreira B/C
Av. Colares Moreira, altura nº 400 C/B (Tropical Shopping)
Av. Colares Moreira, prox. Rua dos Azulões, sentido C/B (Tropical Shopping)
Av. São Luís Rei de França x Rua Gal. Artur Carvalho, sentido B/C
Av. São Luís Rei de França x Rua Gal. Artur Carvalho, sentido C/B
Av. São Luís Rei de França x Rua Boa Esperança C/B
Av. São Luís Rei de França x Rua Boa Esperança B/C
Rua Cajazeiras x Av. Kennedy( Bombeiro) B/C
Rua Cajazeiras x Av. Kennedy( Bombeiro) C/B
Av. dos Africanos x Darcy Ribeiro B/C
Av. dos Africanos x Darcy Ribeiro C/B
Av. dos Africanos x Fundação Bradesco B/C
Av. dos Africanos x Fundação Bradesco C/B
Av. Beira Mar x Terminal Praia Grande B/C
Av. Beira Mar x Terminal Praia Grande C/B
Av. Jaime Tavarez x Camboa (Pedestre - Padaria) B/C
Av. Jaime Tavarez x Camboa (Pedestre - Padaria) C/B
Av. Jerônimo de Albuquerque x Upaon Açú(Pedestre) B/C
Av. Jerônimo de Albuquerque x Upaon Açú(Pedestre) C/B
TOTAL FAIXAS MONITORADAS

LOCAL - LOMBADA ELETRÔNICA 40KM
Av. Dos Holandeses, prox. Av. Litorânea, Sentido Calhau/Ponta D’areia
Av. Dos Holandeses /AABB, sentido Ponta D’areia/Calhau
Av. Holandeses, oposto Rua Grajau Sentido C/B (Olho d`agua)
Av. Holandeses, prox. Rua Mearim Sentido B/C (Olho d`agua)
Av. São Sebastião próx. Eletronica Laser Sentido C/B
Av. São Sebastião próx. Eletronica Laser Sentido B/C
TOTAL FAIXAS MONITORADAS

TIPO

FAIXAS MONITORADAS

MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO
MISTO

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
59

TIPO

FAIXAS MONITORADAS

LOMBADA ELET
LOMBADA ELET
LOMBADA ELET
LOMBADA ELET
LOMBADA ELET
LOMBADA ELET

2
2
2
2
2
2
12
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ITEM

LOCAL - RADAR FIXO 60 KM

TIPO

FAIXAS MONITORADAS

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Av. São Luis Rei de França X Rua Coronel Eurípedes Bezerra, sentidoB/C
Av. São Luis Rei de França X Rua Coronel Eurípedes Bezerra, sentido C/B
Av. Daniel de La Touche, S/N, sentido Olho D`Água/Maranhão Novo
Av. Daniel de La Touche, S/N, sentido Maranhão Novo/Olho D`Água
Av. Litorânea, sentido Praia Caolho/Praia de São Marcos
Av. Litorânea, sentido Praia de São Marcos/Praia Caolho
Av. Dos Holandeses X Rua Dr. Astrolábio Caldas Marques Filho B/C (Rock n Ribs)
Av. Dos Holandeses X Rua Projetada C/B (Rock n Ribs)
Av. Carlos Cunha x Fórum, sentido C/B
Av. Carlos Cunha x Fórum, sentido B/C
Av. São Sebastião, sentido C/B
Av. São Sebastião, sentido B/C
Av. dos Africanos x 24ª Batalhão C/B
Av. dos Africanos x 24ª Batalhão B/C
TOTAL FAIXAS MONITORADAS

RADAR
RADAR
RADAR
RADAR
RADAR
RADAR
RADAR
RADAR
RADAR
RADAR
RADAR
RADAR
RADAR
RADAR

2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
1
1
3
3
34

ITEM

LOCAL - DETECTOR DE EIXOS - PIEZO ELÉTRICO (FAIXA EXCLUSIVA P/ ÔNIBUS)

TIPO

FAIXAS MONITORADAS

DETECTOR DE EIXOS
DETECTOR DE EIXOS
DETECTOR DE EIXOS
DETECTOR DE EIXOS
DETECTOR DE EIXOS
DETECTOR DE EIXOS
DETECTOR DE EIXOS
DETECTOR DE EIXOS

1
1
1
1
1
1
1
1
8

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Av. Colares Moreira próximo ao Planta Tower sentido B - C
Av. Colares Moreira próximo ao Elevado do Trabalhador sentido B - C
Av. Marl. Castelo Branco próximo a Farmácia Big Bem sentido C - B
Av. Marl. Castelo Branco próximo a Farmácia Big Bem sentido B - C
Av. Casemiro Junior sentido C - B
Av. Casemiro Junior sentido B - C
Av. Jerônimo de Albuquerque x Academia da Polícia Militar C - B
Av. Jerônimo de Albuquerque x Academia da Polícia Militar B - C
TOTAL FAIXAS MONITORADAS

11. PRODUTOS E SERVIÇOS

As especificações dos produtos e serviços definidas a seguir propõem refletir a situação atual
e perspectiva futura da tecnologia em fiscalização de trânsito, permitir a maior participação de
fornecedores na implementação da solução proposta e fornecer subsídios para definição do
modelo de aquisição, implementação e fiscalização dos projetos para implementação de
sensores de detecção das desobediências às regulamentações e regras de trânsito.
Todos os itens e condições especificados a seguir fazem parte da solução exigida para o
atendimento à solução a ser adotada.

11.1. Tipo de equipamento
Fiscalização eletrônica da obediência às regulamentações e regras de trânsito e monitoramento
de tráfego em locais preestabelecidos nas vias do Município de São Luís.
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11.2. Tipo de pista
Os produtos destinados ao sensoriamento e registro de infrações de trânsito deverão atender
aos tipos de pistas de tráfego abaixo:


Para aplicação em vias de mão única com uma ou mais faixas de rolamento;



Para aplicação em vias de mão única com uma ou mais faixas de trânsito, com
canteiro central;



Para aplicação em vias de mão dupla, dotadas, cada uma, de uma ou mais faixas de
rolamento para cada sentido, sem canteiro central;



Para aplicação em vias de mão dupla, dotadas, cada uma, de uma ou mais faixas de
rolamento para cada sentido, com canteiro central.

12. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS:

Os equipamentos dotados de dispositivo registrador de imagens contra o cometimento de
infração de avanço de sinal, excesso de velocidade e parada sobre a faixa de pedestre, são
equipamentos que permitem fazer o monitoramento e fiscalização eletrônica de cruzamentos,
ruas e avenidas que possuam sinalização semafórica, de forma a permitir a detecção e registro
automático de dados de fluxo viário e a captação da imagem do veículo que esteja trafegando
acima da velocidade regulamentada para o local além da parada sobre a faixa de pedestres e o
desrespeito a fase vermelha do semáforo os tipos de infrações a serem detectadas, com
registro para os dados estatísticos. São usados em locais onde o avanço de sinal vermelho é
um fator de risco para os condutores e pedestres e devem atender a todos os requisitos
constantes nas Normas, Resoluções, Deliberações, Portarias, regulamentações e legislações
vigentes, sejam elas o CTB, CONTRAN, DENATRAN, INMETRO ou do contratante, sendo
que também deverão possuir obrigatoriamente a aprovação pelo INMETRO, apresentando as
seguintes características:
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a) Os equipamentos e demais itens agregados ao mesmo, deverão possuir obrigatoriamente a
aprovação pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – e obedecer aos termos da Portaria Nº. 115 de 29/06/1998;
b) Os equipamentos deverão atender ao disposto na Resolução nº 146/2003 (Alterada pelas
Resoluções CONTRAN nº 165/2004, 214/2006, 340/2010 e Deliberação CONTRAN Nº
86/09) e Portarias nº 16/2004 e 27/2005 e demais resoluções vigentes do Conselho Nacional
de Trânsito – CONTRAN;
c) Fiscalizar, o mínimo, 02 (duas) faixas de rolamento; exceto quando a via não suportar duas
faixas.
d) Possuir circuito de proteção contra descargas atmosféricas no sistema de entrada de energia
e em todos os equipamentos.
e) Funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada e tensão de entrada de 220 Volts;
f) Possuir dispositivo de estabilização de energia, com proteção contra variações de tensão ou
corrente;
g) Retornar à operação normal, automaticamente, ou seja, sem intervenção humana, em caso
de ocorrência do desarme por interrupção de energia elétrica, quando ocorrer o desarme por
interrupção da mesma, mesmo que por períodos prolongados;
h) Possuir controles eletrônicos através de microprocessador;
i) Os equipamentos somente deverão entrar em detecção dos enquadramentos 605-0 e 567-3
impreterivelmente na situação em que a indicação luminosa do semáforo estiver na luz
vermelha acesa para a aproximação e/ou faixa de rolamento fiscalizada(s);
j) O tempo de retardo ou tempo de perdão e o tempo de ocupância devem ser configuráveis
em escala de segundos.
k) Deve registrar a velocidade e permitir a captura de imagens de veículos de qualquer porte
ou tamanho;
l) Os equipamentos deverão captar imagens dos veículos que desrespeitem o sinal vermelho
do semáforo e parem sobre a faixa de pedestres, através de sensores adequados à finalidade;
m) Possuir sistema de captação de imagem panorâmica colorida que possibilite a geração de
imagens multicromáticas, contendo os focos semafóricos, a faixa de pedestres, a faixa de
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retenção, todas as faixas de rolamento da aproximação, a zona de conflito da interseção e a
continuidade da via após a zona de conflito, durante as 24 horas do dia;
n) Possuir câmera fotográfica digital com resolução mínima de 5Mp;
o) Os equipamentos deverão ser dotados de sistema que permita a manutenção do relógio
interno e a recuperação dos dados e imagens quando ocorrer falta de energia elétrica por um
período de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas;
p) Os equipamentos deverão possuir estrutura externa resistente a vandalismo e intempéries,
com dispositivos de vedação que impeçam a entrada de poeira e umidade, devidamente tratada
contra oxidação galvânica e eletrolítica, possuindo resistência estrutural para suportar os
esforços atuantes devidos à ação de ventos;
q) Os equipamentos deverão possibilitar o registro das imagens dos veículos infratores
medidos pela traseira;
r) O equipamento deve permitir a classificação dos veículos pelo volume de sua massa
metálica em, no mínimo, três categorias: veículo de pequeno porte, veículo de médio porte e
veículo de grande porte;
s) O sistema deve registrar dados referentes à passagem de cada veículo quantificando e
armazenando em memória o número de veículos que passam com os dados relativos ao
horário e velocidade dos mesmos, apresentando nas eventuais imagens registradas, no
mínimo, os seguintes dados:
s.1) Data (dia/mês/ano);
s.2) Horário (hora/ minuto/ segundo);
s.3) Local (código identificador do local);
s.4) Número da faixa de rolamento;
s.5) Velocidade do veículo detectado (km/h);
s.6) Velocidade considerada (km/h);
s.7) Velocidade permitida para o local (km/h);
s.8) Número de Série do Equipamento;
s.9) Número da certificação do equipamento pelo INMETRO;
s.11) Tempo decorrido desde a entrada na fase vermelha do semáforo, quando for o caso;
s.12) Placa de veículo;
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s.13) Demais dados que permitam a melhor identificação do veículo infrator e da infração
cometida, a propiciar a pronta e perfeita lavratura de Auto de Infração de Trânsito nos
termos da Lei Federal n. 9.503/97 e alterações, Resoluções do CONTRAN e Portarias
do DENATRAN.
t) O equipamento deve permitir a transferência de dados (fluxos e imagens dos veículos
infratores), de forma on-line entre os equipamentos e a central de controle, através de rede
wireless (Wi-Fi), modem, ADSL, fibras ópticas, rádio frequência ou telefonia celular (GPRS
ou EDGE).
u) O sistema de registro do equipamento deve ser imune a vibrações externas provenientes do
tráfego intenso ou impactos, garantindo confiabilidade e segurança aos dados coletados;
v) O equipamento deverá usar sistema próprio de iluminação para possibilitar o
funcionamento no período noturno;
w) O equipamento deve possibilitar, sempre que o contratante desejar, a entrada em
funcionamento em horário programado;
x) O equipamento deverá registrar veículos que trafegam em sequência com pequenas brechas
entre si, com tempo inferior ou igual a 2 (dois) segundos, em situações de infração em todas as
faixas monitoradas;
z) Permitir a contagem de tráfego qualitativa e a emissão de relatórios, de acordo com os
seguintes requisitos:
1) Contagem quantitativa de tráfego de todos os veículos por hora e por dia fornecendo o
volume diário médio (VDM) que transita no local;
2) Listagem de veículos infratores X placas; infratores X categorias; infratores X espécies;
infratores X tipos;
3) Número de veículos infratores por local, hora, dia, mês e ano;
4) Relatórios estatísticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem como geração
de gráficos; e,
5) Relação de imagens de veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de
polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, em avanço de sinal
vermelho do semáforo, excesso de velocidade e/ou parada sobre a faixa de segurança de
pedestre, porém não multados, quando em serviço de urgência e devidamente identificados
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por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, em
conformidade com o art. 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro.
Os equipamentos deverão estar preparados para atender as infrações previstas nas Portarias
nº16/2004 e nº27/2005, sobre fiscalização automática não metrológica, cabendo a SMTT
definir os critérios de utilização.
13. CRONOGRAMA
A CONTRATADA deverá apresentar cronograma de instalação e ativação dos equipamentos
e serviços licitados e ofertados será de acordo com a planilha de quantidades, cujo prazo
máximo não deverá ultrapassar 90 (noventa) dias corridos, contados a partir das datas de
Emissão da respectivas Ordens de Serviço.
14. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
14.1 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Neste item estão descritos funcionalmente os equipamentos do sistema. A divisão abaixo
apresentada foi baseada essencialmente no aspecto de funcionalidade podendo, portanto, cada
equipamento, aqui descrito, ser composto de uma ou mais partes.
Todos os equipamentos ofertados deverão ser novos e sem qualquer utilização anterior.
14.2. RADAR DE VELOCIDADE FIXO
O sistema automático de registro de infrações por excesso de velocidade deve efetuar o
registro de veículos que eventualmente estejam acima da velocidade permitida para via. O
sistema deve ser composto por conjunto de sustentação do controlador (suporte do poste em
aço galvanizado, base regulável para câmara e tampa hermética), laços magnéticos por faixa
de rolamento e controlador.
Este equipamento deverá ser capaz de armazenar todas as imagens capturadas dos veículos
que apresentarem irregularidades de acordo com o banco de dados fornecido pelo DETRAN,
além de permitir sua operação diurna e noturna.
O equipamento deverá operar monitorando a frota circulante em diversos locais onde se tenha
tráfego de veículos, conforme orientação da Prefeitura Municipal de São Luís-MA.

I - CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS MÍNIMAS:


Operar na faixa de 10 à 200 km/h.
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Possuir um erro máximo de mais ou menos um quilometro por hora para velocidades de
até 100 km/h e de mais ou menos 2 km/h por velocidades maiores que 100 km/h,
conformidade com as disposições vigentes.



Medir a velocidade do veículo, comparando-a com o valor pré-definido para a via, de
forma que sendo superior ao valor programado, registra o veículo infrator.



Disponibilizar seleção de um ou dois disparos da câmera por comando programável de
forma direta ou imediata, sem necessidade de montagem ou desmontagem de partes e
peças.



Permitir programação do tempo através de acesso direto, entre disparos da câmera caso
seja selecionado dois disparos.



Possuir sistema de auto diagnóstico para medição da velocidade.



Possuir indicação do número de imagens registradas.



Possuir um contador de infrações que indicará o total de eventos, sendo esta função de
suma importância para a realização de estatísticas necessárias à engenharia de tráfego.



Informar média diária de veículos da aproximação para avaliações estatísticas.



Permitir a programação do período para registro das infrações, sem prejuízo da
contagem de veículos infratores.



Garantir os dados armazenados e a operação do sistema no retorno de uma eventual falta
de energia elétrica.



Permitir operações noturnas.



Possuir alarme de abertura do compartimento de controle.



Possuir tensão de alimentação 110/220V.

14.3. RADAR DE SEMÁFORO VERMELHO COM VELOCIDADE E PARADA
SOBRE A FAIXA
O equipamento deverá ser composto por dispositivos de detecção que registrem a invasão da
faixa de retenção, desrespeito à fase vermelha do semáforo e à velocidade máxima permitida
para o local, bem como os dados referentes à infração cometida (local, data, hora, faixa de
rolamento, velocidade, etc).
Os equipamentos/sistema na função relativa à detecção e registro de imagens de veículos que
desrespeitam a fase vermelha do semáforo, deverão possuir Laudo Geral de Comprovação e
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Confiabilidade, emitido por empresa credenciada pelo INMETRO ou instituição de pesquisa
reconhecida publicamente. Nenhum dos equipamentos poderá entrar em operação nesta
função, sem que o referido Laudo seja entregue e aceito pela Fiscalização do Contrato.
O equipamento deverá detectar e registrar a imagem dos veículos que desrespeitem
efetivamente a fase vermelha do semáforo.
Considera-se desrespeito efetivo à fase vermelha do semáforo a passagem do veículo ocorrida
após o início da referida fase e do respectivo tempo de segurança denominado “tempo de
retardo”.

I - Tempo de retardo
É o tempo após o início da fase vermelha do semáforo, ajustável, no mínimo, entre 0 (zero) e
05 (cinco) segundos, em passos de 01 (um) segundo, durante o qual o equipamento
permanecerá inibido ao registro de imagem.
A critério da fiscalização do contrato, poderá também ser determinada uma velocidade
mínima na qual a passagem do veículo durante a fase vermelha do semáforo seja ignorada.
Os equipamentos na função relativa à detecção e registro de imagem de veículo que
desrespeitem a velocidade máxima permitida para o local, deverão atender ao disposto nas
Resoluções do CONTRAN. Nenhum dos equipamentos poderá entrar em operação nesta
função, sem que seja comprovado o atendimento às referidas exigências.
O equipamento/sistema deverá detectar e registrar a imagem dos veículos que desrespeitam
efetivamente à velocidade máxima permitida para o local.
Considera-se desrespeito efetivo à velocidade máxima permitida para o local a passagem do
veículo em velocidade acima da tolerada, fixada pela Municipalidade.
O enquadramento das infrações à velocidade deverá ser feito conforme disposições legais
vigentes no Código de Trânsito Brasileiro.
O funcionamento do equipamento deverá possibilitar sua utilização nos períodos diurnos e
noturnos, obedecendo ao plano de operação pré-estabelecido pela Prefeitura de São Luís.
Para o registro de imagens no período noturno, não poderá ser utilizada a iluminação artificial
permanente visível, bem como dispositivos que provoquem ofuscamento a qualquer motorista.

31

_________________________________________________________________________________________

Av. Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase – CEP. 65.061.020 – São Luís/Ma
Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP:
www.saoluís.ma.gov.br/transitoetransportes

PREFEITURA DE SÃO L

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT
O equipamento deverá permitir a detecção e registro das imagens de qualquer tipo de veículo,
ou seja, automóveis, ônibus, caminhões e motocicletas.
O equipamento deverá possibilitar a detecção e registro de imagens de no mínimo 01 (uma)
infração a cada 1 (um) segundo.
O equipamento deverá registrar a imagem pela parte traseira ou dianteira dos veículos a
critério da Prefeitura.
A critério da Prefeitura, poderá ser solicitada a instalação de 02 (dois) equipamentos para
registros de imagens simultaneamente pela traseira e pela dianteira dos veículos.
Em cada uma das aproximações fiscalizadas, o sistema deverá armazenar de forma contínua
pelo período de 24horas, o volume veicular total, com os seguintes dados:
- horário;
- dia, mês e ano;
- velocidade (nas faixas de rolamento fiscalizadas).

II - Imagens
A imagem registrada pelo equipamento referido deverá permitir a perfeita identificação visual
da marca, modelo e placa do veículo infrator.
Além das características descritas nos subitens anteriores, a imagem registrada deverá conter
também a visão panorâmica da aproximação fiscalizada, bem como do foco vermelho
correspondente (principal, repetidor ou ambos), a faixa pedestres (poderá ser parcial), e na
falta desta, a linha de retenção utilizada como referência.
Não serão aceitos qualquer tipo de edição nas imagens registradas originalmente e suas
cópias, exceto a inserção de dados e obliteração. A Contratada deverá dispor de sistemas de
segurança que garantam a integridade e confiabilidade das imagens originais capturadas por
meio digital.
Deverá ainda conter em campos apropriados, no mínimo, as seguintes informações relativas a
infração registrada:
- local;
- data (de forma a possibilitar a identificar do dia, mês e ano);
- hora, minutos e segundos;
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- codificação da imagem para efeitos de identificação;
- codificação do equipamento/sistema utilizado;
- faixa de rolamento na qual foi registrada a infração;
- velocidade medida e velocidade regulamentada, quando for o caso.
- outros dados que permitam a correta identificação do veículo no momento da
infração e da imagem registrada.
Os dispositivos de registro das imagens (discos magnéticos, discos ópticos, etc.) deverão
possuir um controle inviolável (lacre) para melhor identificação e administração dos mesmos.
No caso de extravio ou perda dos referidos dispositivos, deverá ser comunicado por escrito
para a Prefeitura de São Luís- MA no prazo máximo de 24 horas após o ocorrido.

14.5. BARREIRA ELETRÔNICA (LOMBADA ELETRÔNICA)
A Barreira Eletrônica deverá atender aos tipos de pistas de tráfego abaixo:


Vias de mão única com uma ou mais faixas de rolamento;



Vias de mão dupla, dotadas, cada uma, de uma ou mais faixas de rolamento para cada
sentido, sem canteiro central;



Vias de mão dupla, dotadas, cada uma, de uma ou mais faixas de rolamento para cada
sentido, com canteiro central.

A Barreira Eletrônica para fiscalizar ostensivamente a velocidade de veículos deverá atender
no mínimo aos seguintes requisitos técnicos:


Estrutura rígida fixa, resistente a vandalismo e intempéries, principalmente a ferrugem, e
com os acessórios necessários para ser afixado no local de sua sorte;



Providos de circuito de controle protegido contra intempéries e interferências
eletrostáticas de toda sorte;



Controle eletrônico através de microprocessador;



Funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada, 60Hz, e tensão de entrada de
110/220Volts, com variação para mais ou para menos de 10% (dez por cento);



Possuir dispositivo de proteção contra sobre carga de tensão ou corrente na sua
alimentação elétrica;



Possibilitar a volta à operação normal automaticamente no retorno de alimentação de
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energia elétrica quando ocorrer o desarme por interrupção da mesma;


Dispor de recursos que possibilitem a detecção de velocidade e identificação dos
veículos que transitarem no ponto da via da qual estejam instalados;



Abranger todas as faixas de rolamento a serem controladas;



Manutenção de relógio, captação de dados e imagens, deverão ser armazenados deforma
a não serem afetados por eventuais falhas de energia elétrica na rede de alimentação dos
equipamentos, mesmo que estas falhas perdurem por períodos prolongados;



Registrar imagens dos veículos que ultrapassem a velocidade pontual programada pelo
equipamento;



Possibilitar o registro da imagem do veículo pela frente ou traseira, a critério da
Prefeitura Municipal de São Luís-MA;



Possibilitar sempre que desejado, a entrada em funcionamento em horários
programados;



Possibilitar uso contínuo para fins de registro de imagens, durante as 24horas do dia e se
utilizar flash para operação noturna, este deverá ser do tipo antiofuscante;



Possuir características físicas que possibilite ser facilmente identificável a distância
mínima de 100m, a partir do ponto em que estiver instalado;



Possuir dispositivo luminoso piscante amarelo no topo do equipamento indicando sua
presença;



Possuir dispositivo luminoso verde que seja acionado automaticamente detectando
veículo trafegando dentro do limite de velocidade programada;



Possuir dispositivo luminoso alaranjado que seja acionado automaticamente, quando for
detectado veículo trafegando acima da velocidade programada;



Possuir mostrador localizado no alto do equipamento e que seja visível a qualquer hora e
sob quaisquer condições climáticas pelos condutores e pedestres, de acionamento
eletrônico automático, registrando a velocidade dos veículos captados pelos sensores de
velocidade em todos os sentidos das vias controladas;



Quando não ativado, o equipamento deverá continuar coletando os dados de volume e
velocidade dos veículos que trafegam pelas vias onde estiverem instalados;



Possibilitar a captação de imagens digitais, que permita a identificação dos veículos para
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fins de autuação por excesso de velocidade em todas as faixas de tráfego controladas;


Possibilitar a detecção de passagem dos veículos, quantificado e armazenado em meio
magnético ou ótico, o número de veículos que passarem com os dados relativos ao
horário e velocidade dos mesmos, bem como apresentar nas imagens transferidas para a
tela do computador os seguintes dados:



Data (dia/mês/ano)



Horário (hora/minuto)



Local (código identificador do local)



Velocidade do veículo detectado (Km/h)



Número de ordem da imagem



Velocidade definida para o local (km/h)



A base de dados do sistema de processamento deverá possuir a informação referente ao
número de ordem de cada uma das imagens colhidas, de maneira a possibilitar a
transferência destes dados para os Autos de Infração/Notificação a serem emitidos;



Possibilitar a coleta de dados estatísticos, mesmo quando não estiver em horário
programado para registrar infrações.

14.6. SISTEMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM LOCAIS
RESTRITOS
O Sistema de Controle de Tráfego de Veículos em locais restritos deverá monitorar todas as
faixas de rolamento que compõem as vias, capturando as imagens dos veículos de categoria
comercial através de câmeras estrategicamente posicionadas. O sistema deverá possuir uma
câmera de captura de imagens por faixa de rolamento, além de uma câmera para captura da
imagem de forma panorâmica do local, caracterizando o veículo infrator. O sistema deverá
gerar todas as informações necessárias para a realização dos autos de infração (AIT).

O sistema de forma automática deverá:


Compor a categoria dos veículos que trafegam pela faixa de rolamento;



Identificar a quantidade de eixos que o veículo possui;
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Capturar a imagem da placa do veículo de categoria comercial (frontal ou
traseira, dependendo do posicionamento do dispositivo);



Capturar a imagem do veículo através de imagem panorâmica;



Gerar relatórios estatísticos do fluxo veicular por faixa de rolamento.
O sistema deverá ser composto basicamente por:



Veículo tipo furgão, van ou similar



Processador de via



Câmera de captura de imagem



Detector de Eixos



Detector de Rodagem Dupla



Detector de Veículo

Veículo tipo furgão, van ou similar: destinado a abrigar os processadores de via e câmeras de
captura de imagens.
Processador de Via: Equipamento destinado responsável pela leitura dos sensores, composição
das categorias, captura das imagens, relatórios estatísticos, armazenamento e descarga (através
de dispositivo apropriado) dos dados coletados.
Câmera de captura de imagem: Câmera destinada a captura a imagem da placa do veículo.
Esta câmera deverá possuir definição de imagem suficiente para a perfeita visualização da
placa do veículo infrator em período diurno e noturno.
Detector de eixos: Composto por placa interface e por dois sensores do tipo piezo-elétrico,
instalados paralelamente entre si a um ângulo de 90º da guia, na faixa de rolamento da via, de
forma a realizar a contagem de eixos que passam pela via, bem como seu sentido de direção
(se eixo à frente ou eixo à ré).
Detector de rodagem dupla: Composto por placa interface e por dois sensores do tipo piezoelétrico, instalados paralelamente entre si a um ângulo de 45º da guia, na faixa de rolamento
da via, de forma a realizar a existência de rodagens duplas dos veículos que trafegam pela
faixa de rolamento.
Detector de Veículos: Composto por placa interface e laço detector em forma de losango com
dimensões de 1,80m x 1,80m, instalados estrategicamente na faixa de rolamento da via.
36

_________________________________________________________________________________________

Av. Daniel de La Touche, nº 400 – Ipase – CEP. 65.061.020 – São Luís/Ma
Fones: (98) 3214-1127/1128 – Fax: (98) 3236-2642 – HP:
www.saoluís.ma.gov.br/transitoetransportes

PREFEITURA DE SÃO L

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT
A combinação do acionamento dos sensores deverá informar a categoria dos veículos que
trafegam por cada faixa de rolamento da Via.
Na época da instalação, a empresa vencedora fornecerá os desenhos e projetos para aplicação
dos sensores nas faixas de rolamento. Demonstrando claramente seu posicionamento, bem
como as distâncias necessárias entre si.
Tabela de Composição das Categorias

CATEGORIAS

DESCRIÇÃO

CAT 1

Veículos de Passeio
Ônibus e Caminhão de
dois eixos
Ônibus (tribus) e
caminhão de três eixos
Caminhão de quatro
eixos
Caminhão de cinco
eixos ou mais

CAT 2
CAT 3
CAT 4
CAT 5 ou superior

EXISTÊNCIA
QUANTIDADEDE
MASSA
DE RODAGEM
EIXOS
METÁLICA
DUPLA
2
Não
Sim
2

Sim

Sim

3

Sim

Sim

4

Sim

Sim

5 ou mais

Sim

Sim

O sistema deverá permitir a programação do tipo de Categoria que poderá circular pelas vias
restritas, bem como a faixa de horário e os dias da semana.
15. RODÍZIO DE RADARES ELETRÔNICOS
Estão previstos 05 (cinco) pontos para rodizio de equipamentos, para que anualmente haja a
rotatividade dos equipamentos. Os pontos previstos deverão estar preparados com toda
infraestrutura e em conformidade afim de permitir as devidas aferições junto ao INMETRO.
16. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS INFRAÇÕES
O sistema de processamento de Dados de Trânsito é responsável por dar suporte a todo
ambiente de gestão de infrações de trânsito, sendo as características mínimas exigidas:
•
•

Guardar o número de ordem de cada uma das imagens capturadas, de maneira a
possibilitar a verificação dos dados e imagens coletadas em campo.
Possuir campo alfanumérico para armazenamento do número do Auto de Infração,
conforme orientação da CONTRATANTE.

•

Ambiente de cadastro de Operadores e Agentes de Trânsito, com controle de acesso e
com senhas criptografadas.
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•

Todas as senhas do sistema devem ser salvas de maneira criptografada.

•

O sistema deverá ser capaz de receber todas as informações de trânsito coletadas
(infrações e fluxos) de maneira on-line, sem intervenção humana ou serviços de
agendamento.

•

Todas as informações recebidas de maneira on-line deverão passar automaticamente por
um processo de validação onde serão validadas todas as informações cadastrais do
equipamento e características das infrações;

•

•

Ambiente de processamento visual das imagens que possibilite:
a.

Visualização e identificação da placa e marca dos veículos das imagens capturadas.

b.

Conferência das características físicas do veículo com o cadastro.

c.

Ajuste de brilho e contraste da imagem.
Ambiente de troca de informações com DETRAN para envio e recebimento das
informações dos autos de infração, proprietários e veículos.

•

Ambiente WEB de validação e análise de consistência, de todas as imagens coletadas
pelos Agentes de Trânsito, nomeados pela CONTRATANTE.

•

Controlar automática e sequencialmente o número do Auto de Infração, de acordo com o
intervalo/numeração fornecido pela CONTRATANTE.

•

Gestão de fluxo de trabalho, podendo o fluxo de processamento das imagens ser
alterado, de maneira visual, conforme necessidade da CONTRATANTE e sem
necessidade adequações ou novas implementações de software.

•

Disponibilização, para a impressão dos autos na grade disponibilizada pela
CONTRATADA, com a distorção e/ou encobrimento da região do para-brisa do veículo,
para garantir a privacidade dos ocupantes do mesmo.

•

Antes do início das operações, a CONTRATADA deverá providenciar a adequação de
seu sistema de gerenciamento de modo a compatibilizá-lo com o utilizado pela
CONTRATANTE.

•

A CONTRATADA deverá fornecer, semanalmente, a CONTRATANTE, atendendo às
exigências mínimas específicas neste projeto: dados das infrações e imagens, conforme
definição

da

CONTRATADA,

necessários

para

a

emissão

de

Autos

de

Infração/Notificação de todos os veículos que cometeram infrações de trânsito,
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conforme o que prescreve o Código de Trânsito Brasileiro e as normas vigentes e
pertinentes do DENATRAN e CONTRAN, de forma que os dados e imagens não
possam ser alterados sob nenhuma hipótese.
•

A CONTRATADA deverá fornecer, semanalmente, a CONTRATANTE, atendendo às
exigências mínimas específicas neste projeto: dados pormenorizados de dia/hora/faixa
sobre o funcionamento de cada equipamento no período, de modo a possibilitar sua
conferência, em formato a ser determinado pela CONTRATANTE.

•

A CONTRATADA deverá fornecer, mensalmente, a CONTRATANTE, atendendo às
exigências mínimas específicas neste

projeto, relatórios gerenciais, operacionais

estatísticos. Os dados estatísticos de volume de tráfego serão emitidos e classificados, e
por faixas de velocidade e de horário, em modelos e formulários próprios, a serem
definidos pela CONTRATANTE.
Da estrutura de processamento:
a. Toda infraestrutura de TI necessária para processamento e armazenamento das
infrações é de responsabilidade da CONTRATATADA.
b. A CONTRATADA deve contratar e manter número suficiente de pessoal para
processar todas as imagens e atender aos prazos legais.
Das imagens coletadas pelos equipamentos LAP/OCR:
a. Todas as imagens dos veículos em situação irregular poderão, ocasionalmente e em
caso de solicitação prévia da CONTRATANTE, ser disponibilizadas em meio
magnético/óptico, além de software de acesso às respectivas imagens.
O sistema minimamente deverá então, a partir da solicitação prévia da CONTRATANTE,
possibilitar a extração dos seguintes relatórios operacionais:
a. Quantidade de veículos que passam pelo ponto.
b. Quantidade de veículos identificados com irregularidade x total de veículos
fiscalizados.
c. Quantidade de veículos identificados com irregularidade x veículos autuados.
d. Quantidade de veículos autuados por tipo de infração/status.
16.1. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E DEMONSTRAÇÕES:
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A licitante vencedora do certame deverá instalar e colocar em funcionamento para
demonstração, em até 03 (três) dias da solicitação do Pregoeiro, os seguintes equipamentos:


Registrador de controle de tráfego de veículos em locais restritos (Piezo Elétrico);



Equipamento contendo todas as ferramentas e sistemas de gerenciamento da imagens.

Os materiais serão examinados pela comissão técnica da prefeitura, e após este exame a
mesma aprovará ou não as amostras. Caso a licitante não obtenha aprovação, a segunda
proposta mais vantajosa será convocada para a demonstração, e assim por diante até que se
conclua o processo. No caso de todas as licitantes serem reprovadas o processo será
cancelado.
Os equipamentos e sistemas propostos serão submetidos a teste através de demonstração na
forma adiante descrita e na forma definida na reunião técnica a ser realizada quando da
convocação do licitante classificado e habilitado, sendo que qualquer instrução e exigência
para o teste divulgada nesta reunião terá força vinculante para a Administração e os licitantes,
sendo considerada parte integrante do edital. No teste serão avaliados os equipamentos,
arquivos digitais, os relatórios emitidos e as imagens produzidas durante a demonstração, tudo
de forma a comprovar a conformidade dos serviços ofertados com o exigido no edital, sendo
verificada por técnicos ou prepostos da CONTRATANTE.
A CONTRATANTE efetuará testes em horários e dias distintos nos equipamentos de
demonstração utilizando viaturas e/ou veículos descaracterizados para a conferência com os
dados fornecidos pela licitante;
Os equipamentos disponibilizados pela licitante, devidamente instalados, serão lacrados pela
CONTRATANTE que irá se responsabilizar pela segurança dos mesmos, não sendo permitido
o acesso da licitante aos seus equipamentos até a data e horário de início dos testes;
Para avaliação dos equipamentos, as licitantes deverão fornecer os seguintes itens:


Registrador de controle de tráfego de veículos em locais restritos (Piezo Elétrico);



Equipamento contendo todas as ferramentas e sistemas de processamento;

Os equipamentos deverão ser instalados no prazo máximo de 03 (três) dias da data do
recebimento da notificação, no local indicado pela Administração. Após a realização dos
testes todos os equipamentos serão devolvidos para a empresa licitante.
Procedimentos adotados para a realização dos testes:
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Registrador de controle de tráfego de veículos em locais restritos (Piezo Elétrico)
Os procedimentos que deverão ser adotados nos testes são os seguintes:
o

O Sistema de Controle de Tráfego de Veículos em locais restritos deverá monitorar uma
faixa de rolamento que compõem a via, capturando as imagens dos veículos de categoria
comercial através de câmeras estrategicamente posicionadas.

o

O sistema deverá possuir uma câmera de captura de imagens na faixa de rolamento,
além de uma câmera para captura da imagem de forma panorâmica do local,
caracterizando o veículo infrator.

o

O sistema deverá gerar todas as informações necessárias para a realização dos autos de
infração (AIT).

o

O sistema de forma automática deverá:
- Compor a categoria dos veículos que trafegam pela faixa de rolamento;
- Identificar a quantidade de eixos que o veículo possui;
- Capturar a imagem placa do veículo de categoria comercial (frontal ou traseira,
dependendo do posicionamento do dispositivo);
- Capturar a imagem do veículo através de imagem panorâmica;
- Gerar relatórios estatísticos do fluxo veicular por faixa de rolamento.

o

O sistema deverá ser composto por:
- Veículo tipo furgão, van ou similar
- Processador de via;
- Câmera de captura de imagem;
- Detector de Eixos;
- Detector de Rodagem Dupla;
- Detector de Veículo;

Sendo:
Veículo tipo furgão, van ou similar: destinado a abrigar os processadores de via e câmeras de
captura de imagens.
Processador de Via: Equipamento responsável pela leitura dos sensores, composição das
categorias, captura das imagens, relatórios estatísticos, armazenamento e descarga (através de
dispositivo apropriado) dos dados coletados.
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Câmera de captura de imagem da placa do veículo: Esta câmera deverá possuir definição de
imagem suficiente para a perfeita visualização da chapa do veículo infrator.
Câmera de captura de imagem panorâmica: Esta câmera deverá possuir definição de imagem
suficiente para a perfeita visualização da imagem panorâmica.
Detector de eixos: Composto por placa interface e por dois sensores do tipo piezo-elétrico,
instalados paralelamente entre si a um ângulo de 90º da guia, na faixa de rolamento da via, de
forma a realizar a contagem de eixos que passam pela via, bem como seu sentido de direção
(se eixo à frente ou eixo à ré).
Detector de rodagem dupla: Composto por placa interface e por dois sensores do tipo piezoelétrico, instalados paralelamente entre si a um angulo de 45º da guia, na faixa de rolamento
da via, de forma a realizar a existência de rodagens duplas dos veículos que trafegam pela
faixa de rolamento.
Detector de Veículos: Composto por placa interface e laço detector em forma de losango com
dimensões de 1,80m x 1,80m, instalados estrategicamente na faixa de rolamento da via.
A combinação do acionamento dos sensores deverá informar a categoria dos veículos que
trafegam por cada faixa de rolamento da Via.

Tabela de Composição das Categorias
Categoria
CAT 1

Descrição

Veículos Passeio
Ônibus e Caminhão de
CAT 2
dois eixos
Ônibus
(tribus)
e
CAT 3
caminhão de três eixos
Caminhão de quatro
CAT 4
eixos
CAT 5 ou Caminhão de cinco
superior
eixos ou mais

Quantidade
de Eixos
2

Existência de
Rodagem
Massa Metálica
Dupla
Não
Sim

2

Sim

Sim

3

Sim

Sim

4

Sim

Sim

5 ou mais

Sim

Sim

O sistema deverá permitir a programação do tipo de Categoria que poderá circular pelas vias
restritas, bem como a faixa de horário e os dias da semana.
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Equipamento contendo todas as ferramentas e sistemas de gerenciamento
Os testes serão realizados mediante apresentação de notebook com o sistema de
gerenciamento, acompanhado de scanner para simular todas as funcionalidades do sistema de
gerenciamento em conformidade com as descrições constantes no item 12.
Certificação
Após a realização de todo os testes, a Comissão responsável pela análise dos equipamentos
emitirá Certificado indicando que a licitante realizou testes e obteve aprovação dos
equipamentos e sistemas.
O não atendimento a qualquer um dos testes desclassificará a proposta da licitante.

16.2. NORMAS E REGULAMENTOS
Deverão ser rigorosamente obedecidas as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT e do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial – INMETRO,
quando exigido. Os casos omissos nessas normas serão resolvidos tendo como base normas de
outros países, desde que haja aquiescência da SMTT.

17. CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS E OBRAS PARA A INSTALAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS
a) Será de inteira responsabilidade da Contratada toda a sinalização de trânsito, horizontal e
vertical de regulamentação, advertência, de orientação e indicativa de obras (obedecendo às
normas do Código de Trânsito Brasileiro), pertinente à instalação dos equipamentos, estando
incluso o fornecimento de tintas, placas, tachões e demais dispositivos necessários.
b) A sinalização horizontal só será aplicada nos pontos onde forem instalados equipamentos
eletrônicos.
c) Os materiais e serviços a serem utilizados deverão atender as normas e especificações
técnicas da ABNT e DNIT.
d) A constatação de ausência da sinalização obrigatória, a ser instalada e/ou mantida pela
CONTRATADA, implicará na aplicação de penalidade.
e) O equipamento/sistema utilizado nas condições citadas no item “c” será, para todos os
efeitos, considerado como equipamento fora de operação.
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f) Em caso de alteração na legislação vigente, responsável pela definição da sinalização
obrigatória na fiscalização, a CONTRATADA será responsável pela adequação dessa
sinalização obrigatória em todos os locais fiscalizados.
g) Será de inteira responsabilidade da Contratada a instalação dos equipamentos que somente
poderá ocorrer após apresentação do projeto de instalação e sinalização e a suas respectivas
análises e aprovação pela SMTT. Para todos os locais onde deverão ser instalados os
equipamentos a contratada deverá fornecer as coordenadas UTM (Universal Transverse
Mercator).
h) As demolições necessárias serão executadas com cuidado, resguardando-se a infraestrutura,
urbanização (calçadas, gramas, jardins) existente, recompondo-se e reparando-se, após a
implantação dos equipamentos, tudo o que foi avariado.
i) Quando houver a necessidade de construção de ilhas divisórias de pistas ou canteiros
centrais, a implantação e manutenção do ajardinamento serão de inteira responsabilidade da
Contratada, pelo prazo de duração do contrato.
j) Toda a área próxima ao equipamento será entregue totalmente limpa e devidamente
urbanizada nas mesmas condições anteriores, sem entulhos e restos de obras, no prazo
máximo de 30 dias após o termino do contrato.
k) As obras para instalação dos equipamentos, se necessário, serão licenciadas, registradas e
regularizadas, pela Contratada.
l) Os projetos executivos eventualmente necessários serão de responsabilidade da Contratada,
e deverão atender aos requisitos exigidos pelo fabricante dos Equipamentos a serem
empregados;
m) A contratada deverá realizar as obras necessárias para a implantação e manutenção dos
equipamentos, das redes de alimentação elétrica, bem como a sinalização horizontal e vertical
e dispositivos de proteção e segurança.
n) As obras civis serão de responsabilidade da Contratada;
o) Entende-se como obras civis, a colocação de tubulação e dutos para fiação, instalação de
sensores na pista, bem como, a colocação das bases de apoio (da estrutura) para suportar os
equipamentos, instalação e colocação de postes se necessário para a alimentação elétrica do
conjunto, sinalização horizontal, vertical e dispositivos de proteção e segurança. A
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manutenção e conservação do pavimento no entorno dos sensores, será de responsabilidade da
PREFEITURA DE SÃO LUÍS.
p) Os equipamentos que dependem de energia elétrica deverão estar aptos e ser energizados
por pontos de alimentação fornecidos pela CEMAR ficando as despesas de instalação, para
funcionamento dos equipamentos as expensas da Contratada;
q) A contratada será a única responsável pelos custos de solicitação e ligação dos pontos de
alimentação, bem como todos os custos decorrentes da aquisição de matérias necessários
exigidos pela CEMAR, cabendo a fatura de energia dos equipamentos de responsabilidade da
SMTT;
18.

ESPECIFICAÇÃO

TÉCNICA

DOS

MATERIAIS

EMPREGADOS

NA

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
18.1. POSTE SIMPLES ECOLÓGICO – COLUNA PP
Poste constituído de uma haste vertical em cilindro maciço de polimérico ecológico (PEAD,
pneus), tendo 3,50m de altura.
Resistência do poste
Cargas e Flexas
Com uma carga aplicada no topo do poste a 3,50m do nível de engaste do sentido vertical ao
eixo longitudinal da coluna e com a janela situada do lado oposto a aplicação da carga, o poste
simples deverá suportar uma carga P=100Kg com uma flexa máxima de 10cm.
Materiais e Acabamentos
Material
Polimérico ecológico (PEAD, pneus) podendo ser apresentado nas cores: verde, cinza, azul,
vermelha, preto e amarelo
Norma
Limite máximo de resistência a tração: 30 kgf/mm²
Cargas ocasionais
Cargas ocasionais são aquelas que atuam sobre o poste em caráter não continuo. Dentro destas
cargas, estão classificadas o empuxo do vento e as cargas acidentais, tais como: escada +
técnico que irá instalar ou dar manutenção no semáforo. Em caso de colisão, o poste deverá
absorver parte do impacto em prejuízo próprio, afim de diminuir os efeitos do mesmo.
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Cargas permanentes
São aquelas que atuam sobre o poste em caráter continuo e permanente. Dentro destas cargas
estão classificadas o peso do equipamento (placa em alumínio, aço, fibra de vidro e seus
acessórios).
Velocidade do vento
O poste em questão deverá suportar ventos de até 110 km/h (ABNT-NB5) sem causar danos a
si próprio.
18.2. LAMINADO ELÁSTOPLÁSTICO
Esta Especificação fixa condições exigíveis para a implantação de película pré-fabricada
retrorrefletorizada utilizada na sinalização horizontal viária, bem como estabelecer parâmetros
para conclusão dos laudos exigidos neste Edital.
18.3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Na aplicação desta Especificação é necessário consultar:
TB-125 – Material para sinalização horizontal - ABNT
ASTM E 303 – Measuring surface frictional properties using the british pendulum tester.
18.4. DEFINIÇÃO
Os termos técnicos utilizados nesta Especificação estão definidos na norma TB-125.
18.5. REQUISITOS GERAIS
A película deverá ser fabricada com materiais que resistam a impactos, dilatação e
movimentação do pavimento.
A película deve ser inerte a intempéries, combustíveis e lubrificantes.
A película deve apresentar boas condições de trabalho e suportar temperaturas de até 80°C,
sem sofrer deformações.
A película não deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento.
A película depois de aplicada ao pavimento deve permitir a liberação do tráfego em no
máximo 5 minutos.
A película após a aplicação no pavimento deve manter a sua coesão e cor.
A película deverá ser acondicionada em embalagem adequada e lacrada, protegida do sol e
umidade, na qual deve figurar, na face externa em local visível, uma etiqueta que contenha as
seguintes informações:
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Nome do fabricante;



Nome do produto;



Número do lote de fabricação;



Data de fabricação;



Cor (nome e código Munsell);



Quantidade contida em metro (m);



Largura da película;



Prazo de validade;

O material deverá possuir selo de segurança, não reutilizável, fixado na superfície da película.
O lacre deverá apresentar os números do lote de fabricação e do laudo de análise laboratorial,
devendo ser colocado no início da faixa pré-fabricada, isto é, na parte central do rolo, de modo
a permanecer intacto até o consumo de toda a peça. O rolo deve apresentar em vão suficiente
em sua região central que permita a colagem do selo neste espaço e posteriormente, a sua
identificação.
18.6. REQUISITOS ESPECIFICOS

A)

Quantitativos

REQUISITO
Resistência à abrasão, (g)
Espessura, (mm)
Atrito (BPN)
Retrorrefletância (mcd/ lux. M2)
Cor branca
Cor amarela
Nota: Para as películas de cores

MÍNIMO
-1,5
45

MÁXIMO
0,6
---

200
-150
-vermelha, azul e preta não serão fixados valores de

retrorrefletância.

B)

Qualitativos
REQUISITOS
Cor (notação Munsell Highway)
branca
amarela

N 9,5 (tolerância N 9,0)
10 YR 7,5/14, com tolerância 10 YR 6,5/14 e 8,5
YR 7,5/14
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preta
azul
vermelha
Resistência à (100 h)
C)

N 0,5
5 PB 2/8
7,5 R 4/14
Inalterada

Determinação da espessura
A espessura de película deve ser medida através da massa do material sobre uma área

conhecida e sua massa especifica ou com relógio comparador.

D)

Determinação do atrito
Para a determinação do atrito em laboratório deve ser utilizado o método ASTM E

303.
E)

Determinação da retrorrefletância
A retrorrefletância da película deverá ser medida com aparelhos dos tipos:

Retroflectomer 710 da Erichsen / 1.p.1.,
Microlux 12 da Miro – Bran Assemblers, INC;
Deverão ser realizadas no mínimo 10 medidas, e o resultado deverá ser expresso pela média
das medidas.
Nas películas de cores vermelha, azul e preta não será realizado o ensaio de retrorrefletância.
19. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
Os horários abaixo descritos e indicados serão efetivamente definidos pela Secretaria
Municipal de Trânsito e Transportes - SMTT, sendo:
Radar Fixo
Funcionamento Mínimo: 08horas
Funcionamento Máximo: 24Horas
Radar de Semáforo Vermelho com Velocidade:
Funcionamento Mínimo: 08horas
Funcionamento Máximo: 16Horas
Barreira Eletrônica:
Funcionamento: 24horas
Piezo Elétrico:
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Funcionamento: 24horas
Observações:
1-

Os serviços de sinalização poderão ser subempreitados parcialmente ou totalmente
pela contratada, sendo de sua responsabilidade a execução dos mesmos.

2-

Todos os equipamentos acima descritos deverão ser acompanhados de mão de obra
especializada, ferramentas e veículos, conforme o caso.

20. PRAZOS
O prazo total do Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da
primeira Ordem de Serviço (O.S.), podendo ser prorrogado por interesse das partes até o
limite de 60 (sessenta) meses.
O prazo inicial de 30 dias corridos após a assinatura do Contrato destina-se à tomada de
providências preliminares por parte da CONTRATADA.
No prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data da emissão da primeira Ordem de
Serviço, a SMTT informará sobre a localização e disponibilizará os equipamentos que
receberão o software no CAV.
Para o cumprimento do objeto do Contrato, a CONTRATADA deverá obedecer aos prazos a
serem definidos pela CONTRATANTE.
21. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
21.1. O preenchimento da Planilha de Composição de Custos deverá ser efetuado tomando-se
como referência cada um dos itens da Planilha de Serviços e Preços – Proposta de Preços
Mensal, para cada um dos equipamentos propostos.
21.2. A referida planilha deverá discriminar, no mínimo, os seguintes tópicos:
 Título do processo licitatório;
 Nome da empresa;
 Data base dos preços (a mesma da proposta comercial);
 Número de ordem das planilhas, de acordo com a ordem dos preços na proposta
comercial;
 Os serviços corresponderão aos itens e subitens da proposta comercial, sendo uma
planilha para cada serviço;
 Unidade de medida de cada item ou subitem do serviço (a mesma da proposta comercial);
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 Os componentes do custo de cada serviço deverão ser agrupados por natureza, como:
MÃO-DE-OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTO etc.;
 As respectivas quantidades dos componentes do custo utilizadas (coeficientes) para a
execução do serviço, bem como sua unidade de medida;
 O valor unitário de cada componente de custo do serviço;
 Parcelas de custo do serviço, obtidas pelo produto da quantidade (coeficiente) pelo
respectivo valor unitário de cada componente de custo do serviço, sendo registrada na
correspondente coluna, de “MÃO-DE-OBRA”, “MATERIAL”, ”EQUIPAMENTO”,
OU “OUTROS”. Para os serviços terceirizados utilizar a coluna “OUTROS”;
 Preço unitário total, correspondente a soma de todas as parcelas de custo e BDI do
serviço, de valor igual ao preço a ser contratado; e SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRÂNSITO E TRANSPORTES
 Benefícios e Despesas Indiretas – B.D.I. (inclui impostos, lucro, encargos financeiros e
demais despesas não identificadas anteriormente na planilha), devendo ser, também,
discriminados.
21.3. O valor do custo unitário de mão de obra a ser preenchido deverá ser o salário horário
com os devidos encargos sociais.
21.4. A coluna “COEF.” deverá ser preenchida com a quantidade do insumo a ser utilizada
para execução de cada unidade do serviço.
21.5. “As colunas “MÃO DE OBRA”, “MATERIAL”, EQUIPAMENTO” e “INSUMOS”
referentes às parcelas do Custo Unitário do Serviço deverão ser preenchidas por meio da
multiplicação da coluna “COEF.” pelo “CUSTO UNITÁRIO” do respectivo insumo.
21.6. No intuito de retratar a composição de seus serviços da melhor forma possível, a
Licitante poderá incluir novos itens que julgar procedente na referida planilha; no entanto, não
poderá substituir ou excluir nenhum dos itens já existentes.
21.6.1. Quando os itens existentes não forem aplicáveis, a licitante poderá deixa-los sem
preenchimento (em branco).
21.7. A unidade a ser utilizada dependerá do tipo de componente; assim, por exemplo, para
equipamentos, software etc, a quantificação deverá ser informada por “un”, referente à
quantidade de “unidades”.
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21.8. A Licitante não poderá quantificar nenhum dos itens por meio de “verba”.
21.9. A Licitante, se desejado, poderá desmembrar os itens que achar necessário.
22. DA ESTIMATIVA DE PREÇO
O preço para o presente está estimado em R$ 9.274.200,92 (nove milhões, duzentos e setenta e
quatro mil, duzentos reais e noventa e dois centavos), conforme estimativa de preço.
23. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente, através de fatura apropriando os dias efetivamente de
funcionamento.
23.1 O pagamento será:
a) Por preço faixa monitorada por hora para os equipamentos “medição de velocidade
veicular, tipo fixo”; “medição de velocidade veicular, tipo fixo, com display externo de
velocidade medida” e equipamento “sistema automático não metrológico de fiscalização de
avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres”, conforme cada item, incluso neste valor
todas as despesas diretas ou indiretas como seguros, tributos e encargos de qualquer natureza e
quaisquer outras despesas que onerem os serviços.
Portanto, a partir da implantação de cada unidade, a SMTT pagará a contratada mensalmente pela
quantidade faixas monitoradas por hora e em operação e em perfeito funcionamento;
b) Por preço mensal unitário pelo sistema de gerenciamento de infrações, incluso neste valor todas
as despesas diretas ou indiretas como seguros, tributos e encargos de qualquer natureza e
quaisquer outras despesas que onerem os serviços.
24. PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do ajuste, a CONTRATADA ficará sujeita às
consequências previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações e normas aplicáveis.
A CONTRATADA, além das sanções previstas no Capítulo IV, Seção II, da Lei Federal n.º
8.666/93, estará sujeita, ainda, às seguintes multas:
a.

Multa por atraso não justificado na implantação dos equipamentos/sistemas, em relação

aos prazos fixados no cronograma mínimo estabelecidos do Termo de Referência que integra o
edital: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia e por equipamento não implantado, do valor “S”
constante da proposta comercial da CONTRATADA.

b.

Multa por dia de atraso em relação aos demais prazos fixados neste contrato: 0,1%

(zero vírgula um por cento), por dia, do valor mensal “S“ constante da proposta comercial da
CONTRATADA.
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c.

Multa pela ausência de sinalização obrigatória: 0,05% (zero vírgula zero cinco por

cento), por dia, por equipamento, do valor mensal “S“ constante da proposta comercial da
CONTRATADA.
c.1.

A aplicação da penalidade dar-se-á no caso de a CONTRATADA não

regularizar a sinalização no prazo máximo de 24 horas após a comunicação da
deficiência de sinalização pela PREFEITURA.
d.

Multa pela não renovação dos respectivos Certificados de Comprovação de Aferição

Individual e os Certificados de Avaliação de Conformidade dos equipamentos: 1% (um por
cento), por laudo atrasado, do valor mensal “(is)“ constante da proposta comercial da
CONTRATADA.
e.

Multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (zero virgula cinco por

cento) do valor do contrato.
f.

Multa pela inexecução parcial do CONTRATO: 10% (dez por cento) do valor do

contrato correspondente à parte não executada da avença.
g.

Multa pela inexecução total do CONTRATO: 20% (vinte por cento) do valor do

contrato;
As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a de outras.
O valor da multa será atualizado monetariamente, nos termos da Lei nº 10.734/89 e Decreto nº
31.503/92, e alterações subsequentes.
As importâncias relativas às multas serão descontadas do primeiro pagamento a que a
CONTRATADA tiver direito.
As Licitantes e a CONTRATADA estarão, ainda, sujeitas às sanções penais previstas na
Seção III, do Capítulo IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

As especificações de equipamentos, sistemas e serviços definidas no presente Projeto Básico
propõem refletir a situação atual e a perspectiva futura da tecnologia em fiscalização de
trânsito e monitoramento do tráfego, permitir a maior participação de fornecedores na
implementação da solução proposta, fornecer subsídios para a definição do modelo de
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locação, implementação e fiscalização dos Projetos para implementação de sensores de
detecção das desobediências às regulamentações e regras de trânsito em locais com controle
operacional ao longo das vias, que permitirá a identificação e detecção automática, com
possibilidade para detectar qualquer outro tipo de infração de trânsito que seja possível ser
registrada nos referidos locais. Todos os itens e condições especificados neste Projeto Básico
fazem parte da solução exigida para o atendimento às pretensões da SMTT, sendo suas
características e quantidades mínimas de caráter essencial.

RESPONSÁVEL PELOS DADOS

RODRIGO B. FONSECA
ASSESSOR TÉCNICO
Matrícula: 447850-1

PAULO HENRIQUE F. RODRIGUES
COORD. DE PROJ. OBRAS E ENGENHARIA
Matrícula: 529828-1
CAU: A99180-5

ANTONIO SILVA
SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO
Matrícula:
AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO
Autorizo na forma da Lei

CANINDÉ BARROS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

São Luís, 15 de janeiro de 2016
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ANEXO II

PLANILHA MODELO DE PROPOSTACOMERCIAL

Menor Preço GLOBAL

NOME DA EMPRESA:
________________________________________________________
CGC/CNPJ: ________________________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________________

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços de locação de equipamentos
eletrônicos para monitoramento da segurança viária urbana no Município de São Luís –MA,
em conformidade com o Anexo I – Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.
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ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO
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ANEXO IV

CRONOGRAMA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA - SMTT 2015
ITEM
1.1

ITEM
2.1

ITEM
3.1

ITEM
4.1

LOCAL - AVANÇO DE SINAL/ EXCESSO DE VELOCIDADE/ PARADA SOBRE A FAIXA
LOCAIS DESCRITOS EM PLANILHA

LOCAL - LOMBADA ELETRÔNICA 40KM
LOCAIS DESCRITOS EM PLANILHA

LOCAL - RADAR FIXO 60 KM
LOCAIS DESCRITOS EM PLANILHA

LOCAL - DETECTOR DE EIXOS - PIEZO ELÉTRICO (FAIXA EXCLUSIVA P/ ÔNIBUS)
LOCAIS DESCRITOS EM PLANILHA

QUANT. FAIXAS
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 365 dias
MONITORADAS
59
5%
20%
50%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

QUANT. FAIXAS
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 365 dias
MONITORADAS
40%
12
10%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

QUANT. FAIXAS
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 365 dias
MONITORADAS
34
5%
20%
50%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

QUANT. FAIXAS
30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 365 dias
MONITORADAS
60%
8
30%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ITEM

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

UNID.

5.1

Locação, Operação e Manutenção de Radar Móvel (Tipo Estático com tripé) composta
por: 02 técnicos e 01

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 365 dias

hora

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.2
5.3

Locação, Operação e Manutenção de Radar Portátil (Tipo Pistola)
Sistema de Gerenciamento das Infrações

hora
mês

50%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%
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