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1.1. O Município de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, representada neste ato pelo 

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, o Senhor Breno Comes, com base 

Legal na Lei Federal n° 8.666/93, faz saber aos interessados que, no Edital do Pregão Presencial 

objetivando: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

monitoramento eletrônico, através de equipamentos de controle de velocidade, restrição 

veicular e de vídeo,  captura, no município de Várzea Grande para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande/MT. 

Obedecendo aos princípios inerentes à Administração, a isonomia, a imparcialidade e a 

competitividade resolve promover as seguintes ALTERAÇÕES: 

NO ANEXO 1 - PROJETO BÁSICO - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS, ANEXO AO EDITAL 

ONDE SE LÊ: 

Item 1.5 - Sistema De Controle De Tráfego De Veículos Em Locais Restritos (Piezo Elétrico) 

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 cãmeras 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 (AlT). 

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; 

• Capturara 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. 
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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 

Veiculo 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, 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 á frente ou eixo à ré). 

Detector de rodagem dupla: Composto por placa interface e por dois sensores do tipo piezo-

elétrico, instalados paralelamente entre si a um ângulo de 451  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. 

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 
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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. 

A energização dos pontos que receberão os equipamentos aqui requeridos será de inteira 

responsabilidade do Município de Várzea Grande. 

LEIA -SE: 

Item 1.5 - Sistema De Controle De Tráfego De Veículos Em Locais Restritos (Piezo Elétrico) 

O Sistema de Controle de Tráfego de Veículos em locais restritos deverá monitorar todas as faixa 

de rolamento que compõem as vias, capturando as imagens dos veículos de categoria Comercia' 

1 EXISTÊNCIA DE 

CATEGORIAS DESCRIÇAO
QUANTIDADE RODAGEM MASSA 

 
DE EIXOS METÁLICA 

DUPLA 

CAT 1 Veículos de Passeio 2 Não Sim 

Ônibus e Caminhão de 
CAT2 2 Sim Sim 

dois eixos 

Ônibus (tribos) e 
CAT3 3 Sim Sim 

Caminhão de três eixos 

Caminhão de quatro 
CAT4 4 Sim Sim 

eixos 

CAT 5 ou Caminhão de cinco eixos 
5 ou mais Sim Sim 

superior ou mais 
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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 (AlT). 

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 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: 

• Processador de via 

• Câmera de captura de imagem 

• Detector de Eixos 

• Detector de Rodagem Dupla 

• Detector de Veiculo 

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 visualizaçâo 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, 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). 

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 corto 

as distâncias necessárias entre si. 
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Tabela de Composição das Categorias 

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. 

A energização dos pontos que receberão os equipamentos aqui requeridos será de inteira 

responsabilidade do Município de Várzea Grande. 

ONDE SE LÊ: 

Item 1.9 - Equipamento Manual Portátil Tipo Talonário Eletrônico de Registro de Cole 

Infrações com Impressora 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande - www.varzeagrande.mt.gov.br  
Avenida Castelo Branco. Paço Municipal. n.2500 -Várzea Grande Mato Grosso . Brasil. CEP 78125-700 

Fone: (65) 3688-8042 - E-mail: licitapmvggmaIl.com  

EXISTENCIA DE 
- QUANTIDADE 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO RODAGEM
MASSA 

 
DE EIXOS METÁLICA 

DUPLA 

CAT 1 Veículos de Passeio 2 Não Sim 

Ônibus e Caminhão de 
CAT2 2 Sim Sim 

dois eixos 

Ônibus (tribos) e 
CAT3 3 Sim Sim 

caminhão de três eixos 

Caminhão de quatro 
CAT4 4 Sim Sim 

eixos 

CAT Sou Caminhão de cinco eixos 
5 ou mais Sim Sim 

superior ou mais 

j 

Página 5 de 11 



VÁRZEA 
GRANDE 

LrCtaÇãO 
SMVO/SMSPMIJ 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 738289/2021 CONCORRENCIA N. 02/2021 

A CONTRATADA deverá fornecer o conjunto de equipamentos do tipo talonário eletrônico 

(smartphone) com os seguintes requisitos mínimos: 

Equipamento homologado pelo DENATRAN, conforme a podaria n° 1279/2010, sistema 

operacional a escolha da contratada desde que seguro e confiável, tela de 4 polegadas +- 30%, 

cartão sd de 2gb, câmera de no mínimo 2 megapixels, Bluetooth, Wifi, GPS, telefonia 30 com chip 

de dados fornecido e mantido pela contratada, capa de proteção, carregador, cabo USE. Manual 

de instruções, Bateria de litio com duração de no mínimo 8 horas em uso do sistema ofertado. 

A CONTRATADA deverá fornecer a PORTARIA DE HOMOLOGAÇÃO DO SOFTWARE, com os 

requisitos mínimos: 

Portátil e transportável com impressora térmica Bluetooth, uma bolsa ergonômica Com 

alças, utilizar bobina térmica e com informações importantes no verso, fornecida pela 

CONTATADA durante todo o CONTRATO, o papel específico, a qualidade de impressão 

deverá ter durabilidade e permanecer claramente legível por pelo menos 1 (um) ano, no 

verso do papel de impressão deverá constar informação necessária e útil ao infrator, em 

layout a ser montado e definido entre as partes, o qual poderá ser alterado ao longo do 

CONTRATO; impressão térmica com resolução de impressão mínima de 7,5 pontos por 

milímetro; comunicação com o talonário eletrônico de multas de registro de dados efetuado 

por contato, Bluetooth, ou infravermelho; baterias recarregáveis ou pilhas; estar provido de 

auto desliga ("shut off') automático, carregador de bateria e cabo para carregar. 

A CONTRATADA deverá fornecer chip de dados pelo tempo de CONTRATO, a operadora pode 

ser escolhida pela CONTRATADA, com pacote de dados de no mínimo 30 mb por equipamento 

para a utilização do sistema online para transferência dos AlTs. 

O sistema licitado bem como os equipamentos deveram ser homologados pelo DENATRAN e 

atender todos os requisitos das portarias 59/2007 e 1279/2010 do DENATRAN e qualquer outra 

pertinente. 

A empresa CONTRATADA deverá fornecer manutenção e ou substituição dos equipamentos pelo 

tempo de CONTRATO sem nenhum custo a esta municipalidade, exceto quando constatado 

utilização dos equipamentos. 
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Sobre o sistema de geração e emissão de AlTs: 

O Sistema poderá ser em qualquer linguagem ofertado pela CONTRATANTE, desde que atenda a 

todos os requisitos das portarias supracitadas, e permita sua utilização em modo online e off-line. 

Deverá permitir a geração e emissão de AlTs das para multas de pessoa física, pessoa jurídica, 

multas para veículos nacionais, estrangeiros e medidas administrativas. 

Caso o agente de trânsito pare o preenchimento de um AlT e utilize o equipamento para qualquer 

outra finalidade fora do sistema, ao retornar para aplicação o sistema deverá solicitar 

automaticamente o motivo para o cancelamento do AlT. 

O sistema deverá conter separadamente da aplicação de geração de AlTs, módulo para 

rastreamento dos agentes de transito via GPS do equipamento ofertado, onde deverá ser 

visualizado via sistema de auto-gestão a localização dos agentes de transito, bem como o controle 

da data e hora em que o equipamento começou a ser utilizado para geração de AlTs e término de 

utilização do sistema, quando o agente de transito efetuar logoff. 

Deverá filtrar quantas multas o agente fez por hora, contemplando o tempo de utilização. 

Deverá ter opção de utilizar no campo logradouro o último logradouro preenchido para agilizar o 

preenchimento caso o agente de trânsito esteja em campo fixo. 

Deverá permitir registrar até 2 fotos por AlT gerado. 

Deverá ter acesso mediante número da matricula do agente e sua senha pré-estabelecida no 

sistema auto-gestão. 

Opção de bloqueio remoto do usuário para acesso ao sistema, caso o agente de trânsito venha 

perder o equipamento. 

Não deverá permitir autuações em equipamentos diferentes no mesmo intervalo de tempo com a 

senha e matrícula do mesmo agente. 

Deverá ainda: 

• Imprimir quantas vias forem necessárias: 

• Listar os Ais preenchidos; 

• Visualizar o AlT preenchido antes de finalizar; 

• Permitir o cancelamento durante, após ser finalizado e após ser transmitido para o sist 

auto-gestão; 
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• Permitir a qualquer momento a transmissão dos AITS anime 

• Permitir a atualização junto ao sistema auto gestão em qualquer tempo. 

• Deverá permitir Visualizar as imagens registradas por AlT 

• Data e hora deverão ser de forma automática não permitindo a edição, ou seja, o agente de 

trânsito deverá conferir a data e hora do equipamento antes de iniciar o turno. 

A empresa CONTRATADA será responsável por fornecer treinamento para os agentes de trânsito 

no inicio do CONTRATO, fornecendo apostila e um CTB. 

O sistema deverá receber os AITS e efetuar o endereçamento dos mesmos para a autoridade de 

trânsito efetuara convalidação e dar sequência desde a geração da notificação de autuação até a 

aplicação de penalidade, cadastro de pontuação e recursos em todas as instancias. 

Todos os dados enviados pelo sistema do talonário eletrônico através dos equipamentos para o 

sistema de tratamento módulo acoplado no sistema auto-gestão deveram ser criptografados 

conforme exigência do DENATRAN. 

A empresa contratada deverá dar treinamento e apoio as funções finalísticas da Prefeitura, 

treinando tantas vezes quanto necessário dos funcionários para que se cumpra as atividades 

finalisticas determinadas pelo CTB. 

LEIA -SE: 

Item 1.9 - Equipamento Manual Portátil Tipo Talonário Eletrônico de Registro de Coleta de 

Infrações com Impressora 

A CONTRATADA deverá fornecer o conjunto de equipamentos do tipo talonário eletrônico 

(smartphone) com os seguintes requisitos mínimos: 

Equipamento homologado pelo DENATRAN, conforme a portaria em vigor na data da 

licitacao, sistema operacional a escolha da Contratada desde que seguro e confiável, tela 

de 4 polegadas +- 30%, cartão sd de 29b, câmera de no mínimo 2 megapixels, Bluetooth, 

Wifi, GPS, telefonia 30 com chip de dados fornecido e mantido pela contratada, capa de 

proteção, carregador, cabo USB, Manual de Instruções, Bateria de titio com duração ie no 

mínimo 8 horas em uso do sistema ofertado. 
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A CONTRATADA deverá fornecer a PORTARIA DE HOMOLOGAÇÃO DO SOFTWARE, com os 

requisitos mínimos: 

Portátil e transportável com impressora térmica Bluetooth, uma bolsa ergonômica com 

alças, utilizar bobina térmica e com informações importantes no verso, fornecida pela 

CONTATADA durante todo o CONTRATO, o papel específico, a qualidade de impressão 

deverá ter durabilidade e permanecer claramente legível por pelo menos 1 (um) ano, no 

verso do papel de impressão deverá constar informação necessária e útil ao infrator, em 

layout a ser montado e definido entre as partes, o qual poderá ser alterado ao longo do 

CONTRATO: impressão térmica com resolução de impressão mínima de 7,5 pontos por 

milímetro; comunicação com o talonário eletrônico de multas de registro de dados efetuado 

por contato, Bluetooth, ou infravermelho; baterias recarregáveis ou pilhas; estar provido de 

auto desliga ("shut off) automático, carregador de bateria e cabo para carregar. 

A CONTRATADA deverá fornecer chip de dados pelo tempo de CONTRATO, a operadora pode 

ser escolhida pela CONTRATADA, com pacote de dados de no mínimo 30 mb por equipamento 

para a utilização do sistema online para transferência dos AlTs. 

O sistema licitado bem como os equipamentos deveram ser homologados pelo DENATRAN 

e atender todos os requisitos da portaria em vigor na data da licitação 

A empresa CONTRATADA deverá fornecer manutenção e ou substituição dos equipamentos pelo 

tempo de CONTRATO sem nenhum custo a esta municipalidade, exceto quando constatado má 

utilização dos equipamentos. 

Sobre o sistema de geração e emissão de AlTs: 

O Sistema poderá ser em qualquer linguagem ofertado pela CONTRATANTE, desde que atenda a 

todos os requisitos das portarias supracitadas, e permita sua utilização em modo online e off-line. 

Deverá permitir a geração e emissão de AlTs das para multas de pessoa física, pessoa jurídica, 

multas para veículos nacionais, estrangeiros e medidas administrativas. 

Caso o agente de trânsito pare o preenchimento de um AlT e utilize o equipamento para qualquer 

outra finalidade fora do sistema, ao retornar para aplicação o sistema deverá solicitar 

automaticamente o motivo para o cancelamento do AlT. 
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O sistema deverá conter separadamente da aplicação de geração de AlTs, módulo para 

rastreamento dos agentes de transito via GPS do equipamento ofertado, onde deverá ser 

visualizado via sistema de auto-gestão a localização dos agentes de transito, bem como o controle 

da data e hora em que o equipamento começou a ser utilizado para geração de AiTs e término de 

utilização do sistema, quando o agente de transito efetuar logoff. 

Deverá filtrar quantas multas o agente fez por hora, contemplando o tempo de utilização. 

Deverá ter opção de utilizar no campo logradouro o último logradouro preenchido para agilizar o 

preenchimento caso o agente de trânsito esteja em campo fixo. 

Deverá permitir registrar até 2 fotos por AlT gerado. 

Deverá ter acesso mediante número da matrícula do agente e sua senha pré-estabelecida no 

sistema auto-gestão. 

Opção de bloqueio remoto do usuário para acesso ao sistema, caso o agente de trânsito venha 

perder o equipamento. 

Não deverá permitir autuações em equipamentos diferentes no mesmo intervalo de tempo com a 

senha e matrícula do mesmo agente. 

Deverá ainda: 

• Imprimir quantas vias forem necessárias; 

• Listar os Ais preenchidos; 

• Visualizar o AlT preenchido antes de finalizar; 

• Permitir o cancelamento durante, após ser finalizado e após ser transmitido para o sistema 

auto-gestão; 

• Permitir a qualquer momento a transmissão dos AITS online 

• Permitir a atualização junto ao sistema auto gestão em qualquer tempo. 

• Deverá permitir visualizar as imagens registradas por AlT 

• Data e hora deverão ser de forma automática não permitindo a edição, ou seja, o agente de 

trânsito deverá conferir a data e hora do equipamento antes de iniciar o turno. 

A empresa CONTRATADA será responsável por fornecer treinamento para os agentes de tri1sito 
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no inicio do CONTRATO, fornecendo apostila e um CTB. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.: 738289/2021 CONCORRENCIA N. 0212021 

O sistema deverá receber os AITS e efetuar o endereçamento dos mesmos para a autoridade de 

trânsito efetuar a convalidação e dar sequência desde a geração da notificação de autuação até a 

aplicação de penalidade, cadastro de pontuação e recursos em todas as instancias. 

Todos os dados enviados pelo sistema do talonário eletrônico através dos equipamentos para o 

sistema de tratamento módulo acoplado no sistema auto-gestão deveram ser criptografados 

conforme exigência do DENATRAN. 

A empresa contratada deverá dar treinamento e apoio as funções finalisticas da Prefeitura, 

treinando tantas vezes quanto necessário dos funcionários para que se cumpra as atividades 

finalisticas determinadas pelo CTB. 

Item 1.11 - Radar Portátil tipo Pistola - SUPRIMIDO 

Item 1.12 - Equipamento Manual Portátil Tipo Talonârio Eletrônico de Registro de Coleta de 

Infrações com Impressora - incluso software - SUPRIMIDO 

> Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital. 

) O prazo para abertura será mantido por não afetara elaboração da proposta, de acordo com 

o Art. 21 § 40  da Lei Federal n° 8.666/93. 

Várzea Grande-MT, 15 de setembro de 2021. 

Secretário Municipal e  Servi .- blicos e Mobilidade Urbana 
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