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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021/PMI 
PROCESSO LICITATÓRIO 07/2021/PMI 

 
OBJETO: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMA DE GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO FOTO-ELETRÔNICO 
COM AVANÇO DE SINAL, PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO 
DE VELOCIDADE DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, CONFORME 
DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. 

 

PREÂMBULO EDITAL 

 

O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, Inscrito no CNPJ sob nº 83.102.640/0001-30, 

através do seu Prefeito, representado neste ato pelo Sr. GERVÁSIO JOSÉ MACIEL, 

inscrito no CPF sob nº 121.340.239-53, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas por lei, torna público que se acha aberta nesta unidade, licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - Processo nº. 07/2021/PMI, objetivando a 

LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 

GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO FOTO-ELETRÔNICO COM 

AVANÇO DE SINAL, PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO DE 

VELOCIDADE DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, que será regida 

pela Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações, Lei Complementar 

nº 123/2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. As propostas 

deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, que dele fazem parte 

integrante. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta será 

recebida no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento da 

Concorrência, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 

participar do certame. 

A sessão de abertura da licitação será realizada na sede da Prefeitura do Município de 

Ituporanga, situada a Rua Vereador Joaquim Boeing, 40, Centro, neste Município, na 

sala de Reuniões e será conduzida pela Comissão de Licitações designada pela 

Portaria n.º 080/2021 de 11 de Janeiro de 2021. 

 

1 - DO OBJETO 
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1.1 – A presente Concorrência Pública tem como objeto a LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, 

GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE IMAGENS E 

MONITORAMENTO FOTO-ELETRÔNICO COM AVANÇO DE SINAL, PARADA 

SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO DE VELOCIDADE DO TRÂNSITO 

NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, de forma precisa, clara, concisa e objetiva 

observada as descrições estabelecidas nos anexos, com indicação das quantidades e 

especificação técnica, que integram este Edital. 

 

2 – DATA, LOCAL E HORA 

2.1 – Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial, 

deverão ser entregues e protocolados até as 09h00min do dia 08 de março de 2021, 

no Protocolo Geral da Prefeitura, situado na Rua Joaquim Boeing, 40 – Centro. 

2.2 - A abertura do envelope nº 01 (documentação para habilitação) dar-se-á às 

09h30min do dia 08 de março de 2021 na sala de reuniões da Prefeitura, o envelope 

nº 02 (proposta de preços), dar-se-ão no mesmo local e hora. 

2.3 - Esclarecimentos e informações aos licitantes: cpl@ituparanga.sc.gov.br, 

licitacao@ituparanga.sc.gov.br e na Secretaria da Administração (Departamento 

de Licitações), sito a Rua Joaquim Boeing, nº 40, Centro, das 08h00min às 12h00min 

e das 14h00min às 17h00min, telefone: 47-35331211 – Ramal 233. O Edital completo 

e seus anexos poderão ser adquiridos no site www.ituporanga.sc.gov.br. No Link 

Prefeitura/Editais/Licitações. 

 

3 - DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Se representada pelo Sócio, deve apresentar: 

a) - Ato Constitutivo: Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na 

Junta Comercial, em se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser 

apresentado acompanhado de ata de eleição de seus administradores. Empresa 

individual: Deverá o licitante apresentar Registro Comercial, devidamente inscrito na 

Junta Comercial. Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de Autorização: 

Quando tratar-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País 

(comprovando que tem poderes para tomar e assinar decisões pela empresa); 

b) - Documento de Identificação; 

c) – Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

mailto:cpl@ituparanga.sc.gov.br
mailto:licitacao@ituparanga.sc.gov.br
http://www.ituporanga.sc.gov.br/
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3.2 - Se representada por procurador, deve apresentar: 

a) - Ato Constitutivo: Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na 

Junta Comercial, em se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser 

apresentado acompanhado de ata de eleição de seus administradores. Empresa 

individual: Deverá o licitante apresentar Registro Comercial, devidamente inscrito na 

Junta Comercial. Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de Autorização: 

Quando tratar-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

b) - Documento de Identificação civil (RG. Carteira de registro profissional, etc.); 

c) - Procuração pública com firma reconhecida; 

d) - Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

3.3 - Se remetida via postal, deve apresentar, fora dos envelopes (caso venha o 

representante): 

a) - Ato Constitutivo: Contrato Social ou Estatuto em vigor devidamente inscrito na 

Junta Comercial, em se tratando de Sociedades Comerciais por ações, deverá ser 

apresentado acompanhado de ata de eleição de seus administradores. Empresa 

individual: Deverá o licitante apresentar Registro Comercial, devidamente inscrito na 

Junta Comercial. Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 

civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Decreto de Autorização: 

Quando tratar-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País 

b) - Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

c) - Documento de Identificação civil (RG. Carteira de registro profissional, etc.); 

d) - Procuração pública com firma reconhecida; 

 

3.4 - Os documentos de credenciamento de que tratam os itens 3.1 e 3.2, deverão vir 

FORA DOS ENVELOPES de documentação e proposta de preços, e ficarão retidos 

nos autos. 

 

3.5 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada. 

 

3.6 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 

mediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 

Presidente da Comissão. 

 

3.7 - Os documentos a serem apresentados nos envelopes e para o credenciamento 

devem conter prazo de validade, conforme o caso, e deverão ser originais ou cópias 
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autenticadas. Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de 

aparelho fac-símile (FAX), assim como não serão aceitas cópias de documentos 

ilegíveis. 

 

4.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

4.1 – Os recursos orçamentários necessários à contratação dos serviços estão 

alocados nas rubricas orçamentárias e dotações do orçamento dos anos 

subseqüentes, bem como serão suplementadas por excesso de arrecadação/receita 

das multas de transito no período dos 48 (quarenta e oito meses). 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

3 Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

2033 Funcionamento e Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

3339039120000000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

3 Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

2033 Funcionamento e Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

3339039120000000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1120356 Convênio de Trânsito - Prefeitura   

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

3 Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

2033 Funcionamento e Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

3339039120000000000 Locação de máquinas e equipamentos 

3120356 Convênio de Trânsito - Prefeitura 

 

  

5 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 – A participação na licitação implica integral e incondicional aceitação de todas as 

cláusulas e condições do presente edital, de seus anexos e das normas que o 

integram, bem como no enquadramento destas condicionantes no objetivo social da 

empresa. 

5.2 – Não poderão participar empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou que 

estejam cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração 
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pública. 

5.3 – Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou execução dos 

serviços: Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Ituporanga - SC. 

5.4 – Não será permitida a participação de consórcios, tendo em vista que tal previsão, 

segundo o artigo 33 da Lei de Licitações e Contratos Públicos, é discricionária à 

Administração. 

 

6 – REPRESENTAÇÃO LEGAL 

6.1 – Cada licitante far-se-á representar por seu titular, mandatário constituído ou 

pessoa devidamente munida de carta de credenciamento ou procuração. A licitante 

que pretender se fazer representar por procurador deverá entregar à Comissão, 

juntamente com os envelopes fechados e/ou lacrados, original ou cópia autenticada de 

procuração particular, com firma reconhecida em cartório, ou pública, outorgando 

amplos poderes para o mandatário representar a proponente na licitação, devendo 

nela constar poderes, inclusive, para acordar, discordar, desistir, apelar, recorrer e 

renunciar aos recursos relativos a todas as fases do processo licitatório. Quando o 

representante for titular da empresa, deverá entregar o original ou cópia autenticada 

do documento que comprove tal condição; 

6.2 – Carta da Empresa Licitante – os envelopes deverão ser apresentados 

juntamente com uma carta assinada por diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada 

(procuração por instrumento particular ou público) comprovando a delegação de 

poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente afirmando: 

a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela 

autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer 

informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Ituporanga - SC; 

b) que executará o(s) serviço(s) de acordo com as especificações fornecidas, 

bem como dentre da legislação vigente e pertinente, aquelas complementares e 

particulares dos respectivos projetos, às quais alocará todos os equipamentos, 

pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar a 

qualidade dos serviços; 

c) que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação e obteve os documentos 
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necessários à formulação da proposta. 

 

7 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

7.1 - A impugnação aos termos deste edital se efetivará em conformidade com Art. 41 

da Lei 8.666/93.  

7.2 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 

de até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

7.3 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização 

do certame. 

7.4 - Os casos omissos da presente Concorrência serão solucionados pelo Presidente 

da Comissão. 

. 

8 – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 

DE PREÇOS 

8.1 - As proponentes deverão entregar, até a data, hora e local mencionado no item “2” 

deste edital, 02 (dois) invólucros distintos, opacos e fechados, de forma a estarem 

invioláveis, contendo o primeiro – nº 01 - Documentos de Habilitação, o segundo nº 

02 - Proposta de Preços. 

8.1.1 - Nos invólucros deverão constar: 

INVÓLUCRO Nº 01 

Concorrência Pública Nº 01/2021 

Processo Administrativo n° 07/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA - SC 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: “_________________________” 

 

INVÓLUCRO Nº 02 

Concorrência Pública Nº 01/2021 

Processo Administrativo n° 07/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA - SC 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE: “________________________” 
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8.2 – Não será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos 

de habilitação e da proposta de preços. 

 

9 – HABILITAÇÃO - (Invólucro n° 01) 

9.1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Carta da empresa licitante, contendo em seu texto, no mínimo as 

declarações previstas no item 6 deste; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova da Diretoria em exercício; 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

f) Declaração expressa do licitante ratificando a observância rigorosa do art. 7º, 

XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno ou insalubre a menores 

de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho, a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (ANEXO II). 

 

CONDIÇÃO DIFERENCIADA: 

I – Caso a empresa licitante queira beneficiar-se dos direitos previstos na lei 

123/2006 (arts. 42 e 43), tratamento diferenciado para as Micro Empresas e Empresas 

de Pequeno Porte - deverão, obrigatoriamente, inserir no envelope número 01 

(habilitação), a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do município 

sede da licitante, comprovando a condição de ME ou EPP. 

Essa certidão não poderá ter prazo de emissão superior a 60 (sessenta) dias. 

II – A inobservância do disposto acima isentará a Administração da concessão 

dos benefícios previstos na lei referida. 

 

9.2 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS): Certidão 
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Negativa de Débito ou equivalente; Prova de regularidade relativa a Tributos 

Federais, Previdenciária e a Divida Ativa da União (Certidão de Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria da 

Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); (De acordo 

com a portaria MF Nº 358 de 05 de setembro de 2014, alterada pela Portaria 

MF nº 443 de 17 de outubro de 2014. 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 

d) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

(Certificado de Regularidade do FGTS – CRF); 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

f) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo 

ANEXO VI. 

 

9.3 - DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão atualizada de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, com indicação dos responsáveis técnicos da empresa 

e Certidão atualizada de registro de Pessoa Física, também expedida pelo CREAe/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do(s) responsável(is) técnico(s) 

indicado(s) pela empresa. 

b) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, atestando que a Contratada possui experiência relativa à parcela 

de maior relevância do processo, qual seja: em locação de equipamentos de 

fiscalização eletrônica do trânsito – radar fixo ostensivo, radar fixo controlador 

semafórico. Este(s) documento(s) deverá(ão) estar devidamente registrado(s) no 

CREA/CAU. 

c) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, atestando a potencialidade do profissional de nível superior 

responsável pela empresa licitante em atividades compatíveis com o objeto desta 

licitação. Este documento deverá estar acompanhado da respectiva certidão de acervo 
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técnico do CREA/CAU, comprovando a execução de serviços semelhantes ao objeto 

da licitação, tal como citado na alínea anterior. 

OBS.: A comprovação de que o profissional de nível superior com a 

responsabilidade técnica pertence ao quadro permanente da empresa, deverá ser 

através da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, da 

ficha de registro de empregados (FRE) ou contrato de prestação de serviços. No caso 

do responsável técnico ser proprietário da empresa, a comprovação deverá ser 

através do Contrato Social da mesma. 

d) Portaria de aprovação de modelo de todos os equipamentos, emitida pelo 

INMETRO, devendo estar em conformidade com o determinado na Portaria 115/98. 

 

9.4 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E 

FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial (Concordata), 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa jurídica em até 60 (sessenta) dias antes da data de 

recebimento dos documentos ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 

própria certidão; (Considerando a implantação do sistema eproc no Poder 

Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos 

"Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no 

sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas 

conjuntamente, caso contrário não terão validade); 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O 

Balanço e demonstrações a ser apresentado deverá ser cópia extraída do Livro Diário, 

com apresentação do Termo de Abertura e Encerramento deste, devidamente 

autenticado pela Junta Comercial do Estado. Em se tratando de sociedade por ações 

deverá ser apresentada a publicação em órgão de imprensa oficial. 

b.1) Em se tratando de empresa constituída recentemente, deverá ser 

apresentado o Balanço de Abertura acompanhado da Certidão Simplificada emitida 

pela Junta Comercial do Estado. 
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b.2) Em se tratando de empresa individual, a Prefeitura Municipal se reservará 

o direito de exigir apresentação do livro diário, de onde o balanço foi transcrito, para 

efeitos de verificação dos valores declarados. 

b.3) O Balanço Patrimonial deverá estar assinado pelo representante legal da 

licitante e pelo Contador ou Técnico em Contabilidade, com indicação de seu número 

de registro no CRC. 

 

9.5 - OBSERVAÇÕES QUANTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

a) Não serão aceitos documentos entregues foto copiados em papel termo-

sensível (facsímilie); 

b) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial. 

c) Todos os documentos devem estar dentro do seu prazo de validade. 

d) As cópias de certidões de regularidade emitidas via Internet não precisam 

ser autenticadas. As referidas certidões poderão ter sua validade confirmada pela 

mesma via pela Comissão de Licitação. 

 

10. PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope n° 02) 

A Proposta de Preços deverá ser redigida em idioma nacional, com valores expressos 

em reais, apresentada devidamente lacrada e identificada, contendo, 

obrigatoriamente, os itens abaixo discriminados, em 01 (uma) via, com folhas 

numeradas e rubricadas, sem emendas, rasuras ou ressalvas: 

a) Apresentação da proposta, onde deverá constar: 

a.1) O valor de forma detalhada para a execução dos serviços; 

a.2) Declaração de validade da proposta por um prazo não inferior a 60 

(sessenta) dias, contados da data fixada para o seu recebimento; 

a.3) Declaração expressa de que os preços propostos pela licitante são 

completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas da 

locação, compreendendo todas as despesas concernentes à execução da mesma; 

b) No preço proposto, a empresa deverá levar em consideração todos os 

materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, equipamentos de proteção 
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individual e coletiva, e demais encargos necessários sua execução; 

c) A proposta deverá ser elaborada tendo como base o anexo Modelo de 

Proposta de Preços; 

d) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

e) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, 

marca e modelo do produto cotado, em conformidade com o anexo I que integram este 

edital. 

 

11 - ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 

11.1 – A documentação de habilitação e as propostas de preço serão apreciadas e 

julgadas pela Comissão de Licitações, em observância aos seguintes procedimentos: 

11.1.1 – As aberturas dos invólucros n° 01 e 02 far-se-ão em sessão pública, na qual 

cada proponente poderá se fazer representar por seu dirigente ou pessoa 

devidamente credenciada por procuração, credenciamento e/ou autorização, com 

firma reconhecida (ou acompanhamento do Ato Constitutivo da empresa). Nessa 

ocasião, todas as folhas constantes nos invólucros serão rubricadas pelos membros 

da Comissão e pelos representantes das proponentes presentes, que não o próprio. 

11.1.2 – O exame da documentação do invólucro n° 01 será realizado pela Comissão 

designada, resultando daí a habilitação ou inabilitação da proponente. 

11.2 – Somente os concorrentes habilitados passarão para a fase de abertura das 

propostas do invólucro n° 02 – PROPOSTA DE PREÇO. 

11.3 – Em cada fase do julgamento, é direito da Comissão realizar diligências 

visando a esclarecer o processo e realizar tantas reuniões públicas quantas forem 

necessárias. 

11.4 – Caso haja empate entre as licitantes, o desempate será feito em 

conformidade com o previsto no art. 3° da Lei 8.666/93. 

11.5 – Após a análise das propostas apresentadas, a Comissão declarará 

vencedora a proponente que, tendo atendido a todas as exigências do edital, 

apresentou o MENOR PREÇO GLOBAL. 

3. - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem as condições estabelecidas neste edital, conforme os itens 

que compõem a proposta; 
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b) Apresentarem propostas com o valor superior ao estimado neste processo 

ou preços inexequíveis, na forma da Lei 8.666/93. 

 

12 - RECURSOS 

12.1 É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das 

sessões da licitação. 

12.2 Das decisões da Comissão de Licitação caberá recurso, nos termos do 

Artigo 109, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação do ato ou da lavratura da Ata. Devendo os mesmos estar endereçados ao 

Secretario da Fazenda e entregues no Protocolo do Departamento de Licitações, no 

horário de expediente normal da Prefeitura de Ituporanga - SC. 

12.3 Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para 

os efeitos do previsto no Parágrafo 3º do Artigo 109, da Lei nº 8.666/93. 

12.4 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

13 - ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 

13.1 – O Município de Ituporanga - SC adjudicará o contrato à licitante cuja 

proposta atender em sua essência aos requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s). 

13.2 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e 

formalizar-se-á nos termos previstos pela Lei nº 8.666, de 21.06.93, e suas alterações 

posteriores. 

13.3 – O Município de Ituporanga - SC se reserva o direito de revogar o 

procedimento licitatório e rejeitar todas as propostas, a qualquer momento, 

antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que 

às licitantes caiba qualquer direito à indenização ou ressarcimento, salvo o disposto no 

artigo 59 da Lei 8.666/1993. 

 

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 Os pagamentos serão efetuados com a apresentação das Notas Fiscais 

correspondentes às medições da locação efetivamente executada nos períodos e 

possíveis de medição, sendo as medições realizadas mensalmente. 
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14.2 Os pagamentos de que trata o item 14.1, serão efetuados no prazo de até 

15 (quinze) dias após a data de entrega da Nota Fiscal na Secretaria da Fazenda, 

devidamente certificada pela citada Unidade. 

 

15 - REAJUSTE DE PREÇOS E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

15.1 Os preços a serem contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período 

de 12 (doze) meses a partir da data da apresentação da proposta. 

15.2 Caso o prazo acima exceda os 12 (doze) meses previstos, os preços 

contratuais serão reajustados de acordo com IGP-DI. 

15.3 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de 

valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia 

imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, 

sucessivamente, contado desde a data do inicio da vigência do contrato. 

15.4 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor 

da parcela ou o saldo contratual passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 

(um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência do 

contrato. 

15.5 A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era 

imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do 

aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação de 

suporte). 

15.6 Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas 

bancárias e ônus semelhantes. 

 

16 - PRAZO PARA LOCAÇÃO 

16.1 O prazo máximo para implantação/instalação, ativação e operação dos 

equipamentos será de 60 (sessenta) dias corrido, a partir da assinatura do Contrato. 

OBS: O cumprimento da Ordem de Serviço fica adstrito ao fornecimento e 

disponibilidade dos subsídios necessários para o perfeito desenvolvimento dos prazos, 

dentre eles a instalação dos pontos de energia elétrica nos equipamentos, seja 

subterrânea ou aérea, de acordo com condições da concessionária de energia, bem 
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como todas as outras obrigações do Município que poderão interferir na instalação dos 

equipamentos. 

 

17 - DISPOSIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO 

17.1 - Para a execução do objeto desta licitação, será firmado contrato entre a 

empresa vencedora e o Município, observadas as condições estipuladas neste Edital, 

as constantes da proposta da empresa contratada, na “Minuta de Contrato” que faz 

parte integrante deste Edital e, no que couber, às disposições estabelecidas nos 

Artigos 54 a 88, da Lei nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 

08.06.94. 

17.2 - No caso de inexecução ou atraso na execução do objeto contratado, 

exceto por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado e 

justificado, ficará a empresa contratada sujeita às sanções preceituadas na Lei nº 

8.666/93, bem como a aplicação das seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor global da proposta, 

por dia que exceder o prazo para a conclusão do objeto contratado; 

c) Multa de 10,00% (dez por cento), sobre o valor global da proposta, pela 

rescisão sem justo motivo, por parte da contratada. 

17.3 - A multa imposta deverá ser recolhida junto à tesouraria do Município de 

Ituporanga - SC, dentro de 05 (cinco) dias, contados da data da medição que lhe deu 

causa, garantida a prévia defesa. 

17.4 – A licitante adjudicada, imediatamente após homologação pela autoridade 

competente, será convocada para assinar o instrumento contratual no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da comunicação via e-mail. 

17.4.1 - Caso a empresa a que foi adjudicado o objeto desta licitação venha a 

recusar-se a assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data de convocação, sem motivo justo e aceito pela Comissão, caracterizará a perda 

do direito à contratação, sujeitando-se a mesma ao pagamento de multa 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, à suspensão do 

direito de participar de licitações promovidas pelo Município de Ituporanga – SC 

durante o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, bem como, a critério deste Município, 
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poderá sofrer as penalidades legalmente estabelecidas, conforme preceitua o Artigo 

81, da Lei nº 8.666/93. 

17.4.2 – Caso o proponente vencedor não assine o contrato no prazo 

estipulado, o Município poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, independentemente das cominações constantes no artigo 81 da Lei 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

17.5 Para o recebimento dos equipamentos por parte do Município será 

designada uma comissão de recebimento, composta de técnicos que vistoriarão os 

equipamentos e emitirão Termo de Recebimento Definitivo, no prazo não superior a 15 

(quinze) dias após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93, ou 

Provisório, em até 05 (dias) dias da comunicação escrita da Contratada, a seu critério. 

17.6 O termo de recebimento definitivo dos equipamentos, não isenta a licitante 

contratada das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

18 - DA RESCISÃO 

18.1 - A rescisão do presente poderá ser, garantida a prévia defesa: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela 

Administração, com as consequências previstas nos itens 18.1 e 18.2; 

c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 

desde que haja conveniência da Administração; 

d) constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 78 da 

Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

e) em caso de rescisão prevista no inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e 

suas  alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta 

ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 

f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 79 acarretará as 
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consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

18.2 – Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município, a 

rescisão importará: 

a) aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município e seus 

órgãos descentralizados, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

b) declaração de inidoneidade quando a Vencedora, sem justa causa, não 

cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-

fé, a juízo do Município. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho 

fundamentado, assegurado a defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da 

falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

 

19 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

19.1 São obrigações da empresa vencedora: 

a) Apresentar projetos relativos à implantação dos equipamentos, sistemas de 

detecção de velocidade, sinalização vertical e horizontal e deverão obedecer o CTB – 

Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções CONTRAN aplicáveis e vigentes, além 

do previsto neste edital; 

b) Recolher ART – Anotação de Responsabilidade Técnica dos projetos e 

execução de instalação e manutenção dos equipamentos medidores de velocidade e 

da sinalização; 

c) Instalar a sinalização horizontal que deve ser composta por pintura com linha 

simples contínua e colocação de divisores físicos (tachões), abrangendo o trecho entre 

os sensores de velocidade e o ponto de captura da imagem do veículo em infração, 

para separação das faixas de tráfego da via fiscalizada e a sinalização vertical do 

trecho que deverá estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN; 

d) Verificação do INMETRO (inicial e periódica) de acordo com a legislação 

vigente, ou por entidade credenciada por este; 

e) Cabe a Contratada, a coleta e extração de dados, para fins de backup e 

processamento para a entrega à Contratante; 

f) O software para homologação das imagens e o treinamento dos operadores 

do sistema devem ser fornecidos pela Contratada à contratante a fim de que esta 
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possa validar os dados e imagens gerados pelos equipamentos, assim como relatórios 

de entrega de imagem e dados estatísticos gerados pelos equipamentos; 

g) O software para processamento, assim como os operadores do sistema 

devem ser disponibilizados pela Contratada, podendo o local para realização destes 

trabalhos ser definida pela mesma; 

h) A Contratada, sempre que for realizar manutenção, deverá comunicar à 

fiscalização do contrato que, conforme necessidade fará acompanhamento ou não de 

um técnico; 

i) Deverá atualizar tecnologicamente os equipamentos instalados, conforme as 

suas últimas versões lançadas no mercado, sem custos para a Contratante. A 

atualização deverá ser apresentada ao fiscal da contratante, e implantada somente 

após sua autorização; 

j) Deverá manter os equipamentos limpos, pintados e devidamente 

identificados; 

 

20 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

20.1 São obrigações da Contratante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato; 

b) Efetuar com pontualidade, os pagamentos à Contratada, após o 

cumprimento das formalidades legais; 

c) Assumir o compromisso quanto à disponibilização dos pontos de energia, do 

modo que vier a ser necessário, em conformidade com a concessionária de energia e 

ainda o pagamento mensal da fatura; 

d) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela Contratada na execução do contrato; 

e) Realizar a manutenção da sinalização horizontal que deve ser composta por 

pintura com linha simples contínua e colocação de divisores físicos (tachões), 

abrangendo o trecho entre os sensores de velocidade e o ponto de captura da imagem 

do veículo em infração, para separação das faixas de tráfego da via fiscalizada e a 

sinalização vertical do trecho, que deverá estar de acordo com a regulamentação do 

CONTRAN; 

f) Validação das imagens e aprovação dos relatórios estatísticos fornecidos 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

18 

pela Contratada para emissão dos autos de processados, além de arcar com os 

custos de remessa postal das Notificações de infração bem como demais avisos aos 

infratores; 

g) Aferições, em caso de realocação de equipamentos, alteração de 

velocidade, ou qualquer outro tipo de alteração, proposta pelo Contratante que 

necessite de nova aferição. 

h) Obras civis como colocação de meio-fio, tubulações e dutos para fiação de 

energia elétrica, obrigando-se a mantê-las ou substituí-las quando defeituosas durante 

a vigência do contrato; 

i) No caso de realocações de equipamentos e em casos de vandalismo o valor 

fixado para realocação é de R$ 2.690,00 por faixa, sendo obrigação da Contratada 

efetuar as mudanças necessárias; 

 

21- DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 A participação nesta Concorrência importa à empresa proponente na 

restrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como na 

observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive 

quanto a recursos. 

21.2 Caso a empresa contratada não inicie a locação dentro do prazo 

estipulado, contados da data de assinatura do contrato, sem que apresente justificativa 

plenamente aceita pelo Município de Ituporanga - SC, a mesma se reserva o direito de 

cancelar a Ordem expedida, com a consequente rescisão unilateral do contrato, 

fundamentada no que dispõe os Artigos 78 (inciso IV) e 79 (inciso I), da Lei nº 

8.666/93. Se tal fato vier a ocorrer, esta Prefeitura poderá vir a efetivar a contratação 

dos equipamentos nos termos do Artigo 24, inciso XI, da referida Lei. 

21.3 Os termos do presente Ato Convocatório e documentos apresentados na 

licitação serão interpretados em favor da ampla participação e interesse público, desde 

que não resulte prejuízo para a Administração e resguardada a legalidade do certame. 

21.4 Reserva-se ao Município de Ituporanga – SC o direito de revogar no todo 

ou em parte a presente licitação, visando o interesse da Administração Pública, 

devendo anulá-la por ilegalidade assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

conforme preceitua o Artigo 49 e Parágrafos, da Lei nº 8.666, de 21.06.93. 
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21.5 O presente edital e seus anexos são complementares entre si. Qualquer 

detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, será considerado 

especificado e válido. 

21.6 Para os casos omissos no presente edital prevalecerão os termos da Lei 

n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações pertinentes em vigor. 

 
21.7 - Fazem parte integrante deste Edital, os anexos a seguir: 
ANEXO I Termo de Referência; 
ANEXO II Estudo Técnico e Anotação de Responsabilidade Técnica -; 
ANEXO III Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO IV Modelo de Declaração de Habilitação; 
ANEXO V Minuta do Contrato; 
ANEXO VI Orçamento Estimado; 
ANEXO VII Modelo de Proposta de Preços e Planilha de Custos; 

 

 

Ituporanga, 03 de março de 2021. 

  

Gervásio José Maciel 

 Prefeito  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

OBJETO: O objetivo desta licitação é a LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, 

GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE IMAGENS E 

MONITORAMENTO FOTO-ELETRÔNICO COM AVANÇO DE SINAL, PARADA 

SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO DE VELOCIDADE DO TRÂNSITO 

NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA de forma precisa, clara, concisa e objetiva, 

observada as descrições estabelecidas nos anexos, com indicação das quantidades e 

especificação técnica, que integram este Edital. 

 
1 - JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO 

 
1.1 - O projeto, fundamentado na linha de ação proposta pelo Município de Ituporanga, 

e com base nas indicações de estudos técnicos efetuados, tem a finalidade de 

mensurar elementos necessários e suficientes para assegurar a viabilidade técnica, 

definição de métodos e prazo de execução, de forma a oferecer soluções racionais, 

ágeis, adequadas e capazes de suprir as necessidades do gerenciamento eletrônico 

no controle de infrações referentes à parada sobre a faixa de pedestres, de avanço de 

sinal vermelho do semáforo e excesso de velocidade. 

 

1.2 - Este projeto apresentado a seguir visa a modernização do sistema de 

gerenciamento de trânsito já utilizado, contemplando a automação da fiscalização, 

com o objetivo de manter os excelentes resultados conquistados nos últimos anos com 

a fiscalização eletrônica e também buscar a implementação de campanhas educativas 

em conjunto com equipamentos de monitoramento, buscando atingir não apenas os 

motoristas, mas também os pedestres, inclusive as crianças, que serão os futuros 

motoristas. 
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1.3 - Este projeto propõe ampliar ainda mais os benefícios já conquistados com estes 

tipos de equipamentos de fiscalização de trânsito por parte do Município de 

Ituporanga, cujos fundamentos principais estão baseados nas principais tendências, a 

saber:  

 a) Minimizar ainda mais o número de acidentes de trânsito, que resultam em      

inúmeras mortes;  

 b) O grande volume de veículos trafegando no Município de Ituporanga, que 

vem aumentando a cada ano, necessitando uma maior organização do 

trânsito, que será possível através dos dados estatísticos fornecidos pelos 

equipamentos; 

 c) A conscientização da necessidade de coibir a parada sobre a faixa de 

pedestres, o que dificulta a movimentação dos pedestres e pode causar 

acidentes; 

d) A conscientização da necessidade de coibir o desrespeito da fase vermelha 

do semáforo, infração que na maioria dos casos resulta em acidentes 

graves, motivando a manutenção e ampliação da fiscalização. 

 
1.4 - Torna-se cada vez mais evidente que, por meio da concentração dos melhores 

recursos disponíveis, soluções de equipamentos em conceito de gerenciamento de 

trânsito e capacitação interna, a Municipalidade pode atingir a mais alta performance, 

pontualidade e integridade de informações, bem como soluções para seus sistemas de 

gerenciamento de trânsito que venham a atender as necessidades de missões críticas. 

 

2 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS AUXILIARES DE FISCALIZAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS DE TRÂNSITO 

 
2.1 - Atendendo as diferentes especificações funcionais, os equipamentos dividem-se 

em: 

 Medidores de velocidade, capazes de registrar através de imagens os 

veículos envolvidos em transgressão dos limites máximos 

regulamentares, distribuídos conforme a situação local específica; 
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 Manutenção das velocidades máximas permitidas, para uniformização 

dos fluxos de tráfego ou controle de velocidade para proteção de 

travessias consolidadas de pedestres; 

 Restrições geométricas ou pontos críticos de acidentes; 

 O avanço ao sinal vermelho; 

 Parada sobre a faixa de pedestres; 

 Leitura automática de placas. 

 
2.2 - Foram selecionados, funcionalmente, para a consecução das finalidades 

propostas, dois tipos de equipamentos de fiscalização: 

a) Aparelho medidor de velocidade automático, fixo ostensivo, dotado de 

dispositivo indicador de velocidade; 

b) Aparelho automático, fixo detector de avanço de sinal, parada sobre faixa de 

pedestres e registrador de excesso de velocidade; 

 
3 - REQUISITOS MÍNIMOS 

 
3.1 - EQUIPAMENTO FIXO OSTENSIVO MEDIDOR DE VELOCIDADE 

 
► O equipamento de fiscalização eletrônica de excesso de velocidade ostensivo 

deverá atender integralmente a todas as normas, resolução 798/2020, 

regulamentações e legislações vigentes do Código de Trânsito Brasileiro, DENATRAN 

e CONTRAN nas quantidades previstas neste Edital. Entendem-se como 

equipamento/sistema de fiscalização, todos os equipamentos de hardware tais como: 

câmeras, unidades de iluminação e processamento, infraestrutura e comunicações 

além dos sistemas (software) destinados ao monitoramento de um seguimento de via 

e/ou ponto monitorado. 

 
► Devem possuir estrutura em pórtico ou totem, com o objetivo de limitar a velocidade 

máxima de veículos em pontos críticos pré-estabelecidos de vias e rodovias sob a 

circunscrição do Contratante, indicando a velocidade aferida ao proprietário e/ou 

condutor do veículo. 

 
► Possuir estrutura rígida fixa resistente às intempéries tais como corrosão, respingo 
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de líquidos, oxidação e a vandalismos. 

 
► Possuir circuito eletrônico de proteção contra descargas atmosféricas no sistema de 

entrada de energia e nos sensores de medição de velocidade. 

 
► A fim de proporcionar a redução da periodicidade das manutenções, visto que a 

proteção aos componentes evita que elementos como flash e câmeras fiquem 

desreguladas devido à ação dos ventos, reduzindo a perda de imagens por o 

equipamento não estar bem configurado, os controladores deverão comportar dentro 

de um gabinete todos os componentes eletrônicos, como câmeras, flash, metrologia, 

processamento, armazenamento de dados, entre outros e quando o equipamento for 

dotado de foto traseira poderá incluir-se uma estrutura a parte, mas todos os 

componentes devem ser armazenados dentro de cada gabinete, sem cabos expostos. 

 
► Deverão possuir estrutura rígida fixa com os assessórios necessários para ser 

fixado no local designado para operação, em caráter permanente. 

 
► Possuir características físicas e dimensionais que possibilite ser facilmente 

identificável a uma distância mínima de 100 (cem) metros, a partir do ponto em que 

estiver instalada, permitindo uma comunicação visual com os usuários da via pública, 

integrada no corpo do equipamento, composta de: 

 Display de LED de 3 (três) dígitos indicador da velocidade medida do veículo 

fiscalizado, que permita indicar ao condutor a velocidade registrada quando da 

sua passagem pelo equipamento, com possibilidade de marcação de até 199 

Km/h, sendo plenamente visível em quaisquer condições climáticas; 

 Indicação da velocidade máxima (R19) permitida para o local, junto ao corpo do 

equipamento; 

 Dispositivo de foco de LED luminoso piscante, intermitente, em caráter de 

advertência, na cor amarela ou âmbar, com a função de alertar o condutor e 

indicar a presença do equipamento; 

 Dispositivo que permita que o próprio equipamento indique ao condutor, através 

de dispositivos luminosos, do cometimento ou não da infração de trânsito por 

parte do veículo monitorado, nas cores vermelha, da infração e na cor verde 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

24 

dentro da limitação, respectivamente. 

 
► Possuir câmera de alta resolução que registra, através de imagem, os veículos que 

transitam pelos locais monitorados, incluindo veículos com placa refletiva. 

 
►As imagens deverão conter numeração seqüencial por ordem de ocorrência e 

possibilidade de visualização e impressão por parte do operador autorizado, devendo 

o nível de aproveitamento das imagens ser de no mínimo 85%. 

 
► O equipamento deverá conter criptografia e armazenamento de imagens no 

momento do registro, com chave de, no mínimo, 4096 bits, correspondente ao método 

de criptografia simétrica e assimétrica. Assinatura digital, no momento do envio dos 

arquivos, com chave simétrica ou assimétrica de, no mínimo, 2048 bits, assegurando o 

completo sigilo dos dados. 

 
► O padrão de arquivamento das imagens deverá ser BMP, JPG, PCX, TIF ou similar. 

 
► As imagens deverão ser coloridas durante o período diurno e noturno. 

 
► Deve permitir o sincronismo do relógio dos equipamentos com a central de 

processamento de dados, de modo a evitar eventuais diferenças entre os horários dos 

equipamentos instalados em campo. 

 
► Possuir proteção anti-vandalismo, visando dificultar o acesso a todos os 

compartimentos internos do equipamento, além de alarme sonoro que indique a 

tentativa de acesso não autorizado. 

 
► Possuir sistema de proteção contra choques elétricos. 

 
► Capturar, automaticamente, as imagens digitalizadas dos veículos em velocidade 

superior à permitida, com o devido acréscimo de tolerância estabelecido pelo 

INMETRO e gerar os respectivos comprovantes de infração. 

 
► Possibilitar a volta à operação normal, automaticamente, no retorno de alimentação 

de energia elétrica quando ocorrer o desarme por interrupção da mesma. 
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► As informações relativas à quantidade de veículos que transitam nas vias 

monitoradas, com os dados referentes ao horário e velocidade dos mesmos, devem 

ser quantificadas e armazenadas em meio magnético ou ótico. 

 
► Possibilitar o registro da imagem do veículo infratores pela dianteira, traseira e 

panorâmica, sendo que a imagem panorâmica deverá registrar o veículo e a sua 

velocidade marcada no display. 

 
► O relógio interno e os dados armazenados não devem ser afetados por eventuais 

falhas de energia elétrica na rede de alimentação dos equipamentos, mesmo que 

estas falhas perdurem por períodos prolongados. 

 
► Possibilitar, sempre que desejado, a entrada em funcionamento em horário 

programado. 

 
► Permitir a detecção e registro do excesso de velocidade de qualquer tipo de veículo 

automotor, inclusive motocicletas. 

 
► Permitir registrar veículos na contramão. 

 
► Capturar as imagens dos veículos, independentemente da luminosidade ambiente, 

devendo ser utilizado dispositivo de iluminação de modo a não ofuscar a visão dos 

motoristas, para iluminação das imagens capturadas no período noturno. 

 
► Possibilitar uso continuado, para fins de registro de infrações, durante as 24 (vinte e 

quatro) horas do dia. 

 
► Registrar: 

a) Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com 

possibilidade de verificação da placa do mesmo; 

b) Velocidade aferida no momento da infração em km/h; 

c) Data (dia, mês e ano) e horário (hora, minutos e segundos) da infração. 

Conter: 

a) Velocidade regulamentada considerada para o local da via em km/h; 
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b) Local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; 

c) Identificação do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeração 

estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. 

 
► Estar apto a funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada 60 Hz e 

tensão de entrada de 110/220volts, com variação para mais ou para menos de 10%, 

com proteção contra sobrecarga de tensão; 

 
► A coleta de dados e imagens deve ser realizada de forma online ou, me caso de 

indisponibilidade de sinal, deve ser efetuada por técnico habilitado da Contratada, 

junto ao equipamento através de um computador portátil, em periodicidade a ser 

definida pela Contratante. 

 
4 - EQUIPAMENTO FIXO MEDIDOR DE VELOCIDADE E CONTROLADOR 

SEMAFÓRICO 

 
4.1 - O equipamento de fiscalização eletrônica de excesso de velocidade, parada 

sobre a faixa de pedestre e avanço do sinal vermelho deverá atender integralmente a 

todas as normas, regulamentações e legislações vigentes do Código de Trânsito 

Brasileiro, DENATRAN e CONTRAN nas quantidades previstas neste Edital. 

 
► Entende-se como equipamento/sistema de fiscalização, todos os equipamentos de 

hardware tais como: câmeras, unidades de iluminação e processamento, infraestrutura 

e comunicações além dos sistemas (software) destinados ao monitoramento de um 

seguimento de via e/ou ponto monitorado. 

 
► O equipamento deve dispor de recursos que possibilitem a detecção de avanço de 

sinal, parada sobre a faixa de pedestres e controle de velocidade dos veículos que 

transitam em todas as faixas de tráfego da via na qual esteja instalado. 

 
► A fim de proporcionar a redução da periodicidade das manutenções, visto que a 

proteção aos componentes evita que elementos como flash e câmeras fiquem 

desreguladas devido à ação dos ventos, reduzindo a perda de imagens por o 

equipamento não estar bem configurado, os equipamentos deverão comportar dentro 
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de um gabinete todos os componentes eletrônicos, como câmeras, flash, metrologia, 

processamento, armazenamento de imagens, entre outros e quando o equipamento 

for dotado de foto traseira poderá incluir-se uma estrutura a parte, mas todos os 

componentes devem ser armazenados dentro de cada gabinete, sem cabos expostos. 

 
► Possuir estrutura rígida fixa resistente às intempéries tais como corrosão, respingo 

de líquidos, oxidação e a vandalismos. 

 

► Possuir circuito eletrônico de proteção contra descargas atmosféricas no sistema de 

entrada de energia e nos sensores de medição de velocidade. 

 
► Possuir proteção anti-vandalismo, visando dificultar o acesso a todos os 

compartimentos internos do equipamento, além de alarme sonoro que indique a 

tentativa de acesso não autorizado. 

 
► Capturar, automaticamente, as imagens digitalizadas dos veículos em velocidade 

superior à permitida, com o devido acréscimo de tolerância estabelecido pelo 

INMETRO e gerar os respectivos comprovantes de infração. 

 
► Possibilitar a volta à operação normal, automaticamente, no retorno de alimentação 

de energia elétrica quando ocorrer o desarme por interrupção da mesma. 

 
► O sistema deverá gerar, para todas as faixas controladas, uma imagem em zoom 

onde seja possível identificar, visualmente, placa e marca do veículo infrator, e uma 

segunda imagem, panorâmica, com as características mínimas descritas abaixo: 

A imagem da câmera panorâmica deverá enquadrar o grupo focal com o foco 

vermelho aceso e o veículo infrator nas seguintes condições: 

a) Sobre a faixa de pedestres para as infrações de parada sobre faixa de 

pedestres; 

b) Após os dispositivos detectores para as infrações de avanço de semáforo. 

Neste caso a imagem deve mostrar também a faixa de pedestres (mesmo que 

parcialmente) ou na ausência desta, a faixa de retenção. 

 
► A imagem deve, ainda, conter a data de verificação do equipamento pelo INMETRO 
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para velocidade e o respectivo número do selo com sua validade para as infrações 

consideradas não metrológicas; 

 
► Possuir sistema de proteção contra choques elétricos. 

 
► O relógio interno e os dados armazenados não devem ser afetados por eventuais 

falhas de energia elétrica na rede de alimentação dos equipamentos, mesmo que 

estas falhas perdurem por períodos prolongados. 

 
► Possibilitar, sempre que desejado, a entrada em funcionamento em horário 

programado. 

 
► Deve permitir o sincronismo do relógio dos equipamentos com a central de 

processamento de dados, de modo a evitar eventuais diferenças entre os horários dos 

equipamentos instalados em campo. 

 
► Permitir a detecção e registro do excesso de velocidade de qualquer tipo de veículo 

automotor, inclusive motocicletas. 

 
► As informações relativas à quantidade de veículos que transitam nas vias 

monitoradas, com os dados referentes ao horário e velocidade dos mesmos, devem 

ser quantificadas e armazenadas em meio magnético ou ótico. 

 
► Capturar as imagens dos veículos, independentemente da luminosidade ambiente, 

devendo ser utilizado dispositivo de iluminação de modo a não ofuscar a visão dos 

motoristas, para iluminação das imagens capturadas no período noturno. 

 
► As imagens registradas pelo equipamento deverão ser nítidas e permitir perfeita 

identificação visual dos veículos infratores, como sua marca, modelo e placa. 

 
► Possuir câmera de alta resolução que registra, através de imagem, os veículos que 

transitam pelos locais monitorados, incluindo veículos com placa refletiva. 

 
► As imagens deverão conter numeração seqüencial por ordem de ocorrência e 

possibilidade de visualização e impressão por parte do operador autorizado, devendo 
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o nível de aproveitamento das imagens ser de no mínimo 85%. 

 
► O equipamento deverá conter criptografia e armazenamento de imagens no 

momento do registro, com chave de, no mínimo, 4096 bits, correspondente ao método 

de criptografia simétrica e assimétrica. Assinatura digital, no momento do envio dos 

arquivos, com chave simétrica ou assimétrica de, no mínimo, 2048 bits, assegurando o 

completo sigilo dos dados. 

 
► O padrão de arquivamento das imagens deverá ser BMP, JPG, PCX, TIF ou similar. 

 
► As imagens deverão ser coloridas durante o período diurno e noturno. 

 
► Registrar: 

a) Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com 

possibilidade de verificação da placa do mesmo; 

b) Velocidade aferida no momento da infração em km/h; 

c) Data (dia, mês e ano) e horário (hora, minutos e segundos) da infração. 

Conter: 

a) Velocidade regulamentada considerada para o local da via em km/h; 

b) Local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; 

c) Identificação do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeração 

estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via; 

d) Tempo decorrido de sinal vermelho (em segundos); 

e) Tempo de retardo previamente configurado de acordo com instruções da 

Contratante. 

 
► Deverão possuir estrutura rígida fixa com os assessórios necessários para ser 

fixado no local designado para operação, em caráter permanente; 

 
► Estar apto a funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada 60 Hz e 

tensão de entrada de 110/220volts, com variação para mais ou para menos de 10%, 

com proteção contra sobrecarga de tensão; 

 
► A coleta de dados e imagens deve ser realizada de forma online ou, me caso de 
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indisponibilidade de sinal, deve ser efetuada por técnico habilitado da Contratada, 

junto ao equipamento através de um computador portátil, em periodicidade a ser 

definida pela Contratante. 

 
5.0 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO 

 
5.1 - A base de dados do sistema de processamento deverá possuir a informação 

referente ao número de ordem de cada uma das imagens capturadas 

seqüencialmente, de maneira a possibilitar a verificação dos dados e imagens 

coletadas em campo. 

 
► Obedecer ao campo destinado para identificar a imagem da infração, que deverá 

ser alfanumérico, iniciando-se com os caracteres alfa, conforme orientação do 

Contratante. 

 
► No caso de registro de imagem por meio digital, o sistema de processamento das 

imagens deverá rejeitar quaisquer imagens e dados que não tenham sua assinatura 

digital confirmada, garantindo sua integridade e características originais, além de evitar 

acesso não autorizado aos dados e imagens. 

 
► O sistema de processamento das imagens deverá possuir função de identificação e 

registro de usuários e agentes de trânsito/autoridade de trânsito, com controle de 

acesso e com senhas protegidas. 

 
► Deverá dispor de recurso que garanta a privacidade do condutor de veículo infrator. 

 
► O sistema de processamento deverá tratar os comprovantes de infração coletados 

pelos equipamentos, de forma a permitir: 

 Visualização e identificação da placa e marca/modelo dos veículos das imagens 

capturadas; 

 Conferência das características físicas do veículo com o cadastro do Município 

Integrado na Base de dados do DETRAN; 

 Ajuste de brilho e contraste da imagem; 

 Validação por agentes de trânsito/autoridade de trânsito, nomeados pela 
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Contratante, através de análise de consistência, de todas as imagens; 

 A elaboração do Auto de Infração através da imagem e dados coletados pelo 

equipamento;  

 Sistema de apoio à validação das infrações. 

 
► Listagens e relatórios deverão conter, no mínimo, os dados especificados com 

referência aos dados a seguir, coletados pelo equipamento: 

 Data; 

 Hora; 

 Local (código identificador do local e descrição do local onde o equipamento está 

instalado); 

 Número da faixa de rolagem; 

 Velocidade detectada (km/h); 

 Velocidade permitida (km/h). 

 
► Deverá permitir a contagem de tráfego qualitativa e a emissão de relatórios, de 

acordo com os seguintes requisitos: 

 Listagem de veículos infratores x placas; infratores x tipos; 

 Contagem quantitativa de tráfego de todos os veículos por hora e por dia 

fornecendo o volume diário médio (VDM) que transita no local; 

 Número de veículos infratores por local, hora, dia, mês e ano; 

 Relatórios estatísticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem 

como geração de gráficos. 

 

 

Ituporanga, 10 de novembro de 2020. 

 

 

ELIANA DAMANN COSTA 

Diretora Municipal de Trânsito 

Departamento Municipal de Trânsito de Ituporanga 
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ANEXO II 

 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021/PMI 

 

PROJETO BÁSICO E LEVANTAMENTO TÉCNICO 

 

1. DO OBJETO: A presente Concorrência Pública tem como objeto a 

LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 

GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO FOTO-ELETRÔNICO COM 

AVANÇO DE SINAL, PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO DE 

VELOCIDADE DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA de forma precisa, 

clara, concisa e objetiva observada as descrições estabelecidas nos anexos, 

com indicação das quantidades e especificação técnica, que integram este 

Edital. 

 

1.1 – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E DO VALOR 
ESTIMADO 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. 
em R$ 

Vlr Total 

1 816 UNIDADE LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) APARELHOS MEDIDOR DE 
VELOCIDADE AUTOMÁTICO, FIXO, DOTADO DE 
DISPOSITIVO REGISTRADOR DE IMAGEM E DISPOSITIVO 
INDICADOR DE VELOCIDADE (LOMBADA ELETRÔNICA) 

R$ 3.496,00 2.852.736,00 

2 528 UNIDADE LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS AUTOMÁTICOS, 
FIXO, DETECTOR DE AVANÇO DE SINAL, PARADA SOBRE 
A FAIXA DE PEDESTRE E REGISTRADOR DE IMAGEM E 
VELOCIDADE (FURÃO) 

R$ 3.415,00 1.803.120,00 

    
TOTAL R$ 4.655.856,00     
TOTAL 
GERAL 

R$4.655.856,00 

 
Dotação orçamentária:  

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

3 Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

2033 Funcionamento e Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

3339039120000000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor.   

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
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Dotação Utilizada 

3 Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

2033 Funcionamento e Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

3339039120000000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1120356 Convênio de Trânsito - Prefeitura   

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

3 Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

2033 Funcionamento e Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

3339039120000000000 Locação de máquinas e equipamentos 

3120356 Convênio de Trânsito - Prefeitura 

 

 – Os recursos orçamentários necessários à contratação dos serviços estão 

alocados nas rubricas orçamentárias e dotações do orçamento dos anos 

subseqüentes, bem como serão suplementadas por excesso de arrecadação/receita 

das multas de transito no período dos 48 (quarenta e oito meses). 

 

 

1.2 - RELAÇÃO DE RUAS / AVENIDAS: 

1.2.1. Equipamento ostensivo fixo medidor de velocidade: 
 

Pontos Endereço 
Faixa

s 
1 Rua Presidente Vargas, próximo ao nº 433. 1 
2 Rua Presidentes Vargas, próximo à Praça Fernando Sens.  1 
3 Rua Governador Jorge Lacerda, próximo ao Ed. Evaldo Prim.  1 
4 Rua Governador Jorge Lacerda, próximo ao n° 270. 1 
5 Rua Prefeito Virgilio Scheller, próximo ao n° 1880. 1 
6 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo à Escola Bernadina F. Matos 1 
7 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo ao n° 1300. 1 
8 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo ao n° 1270 1 

9 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo ao acesso para Rodoviária. 1 

10 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo ao n° 355. 1 

11 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo ao n° 917. 1 

12 Rua Norberto Pedro Ludvig, próximo ao nº 519 1 

13 Rua Norberto Pedro Ludvig, próximo ao nº 520, galpão 1 

14 Rua Hugo Haverroth, próximo ao nº 343 1 

15 Rua Hugo Haverroth, próximo ao nº 332 1 

16 Rua Hugo Haverroth, próximo ao nº 618 1 

17 Rua Hugo Haverroth, próximo ao nº 618 1 

TOTAL DE FAIXAS 17 
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1.2.2. Equipamento fixo medidor de velocidade e controlador semafórico: 
 

Pontos Endereço Faixas 
1 Av. Deputado Albino Zeni, próximo ao n° 635. 1 
2 Av. Deputado Albino Zeni, próximo ao n° 819. 2 
3 Rua Presidente Nereu, próximo ao n° 1079. 2 
4 Rua Governador Jorge Lacerda x Rua Carlos Thiesen C/B. 1 
5 Rua Governador Jorge Lacerda x Rua Carlos Thiesen B/C. 1 
6 Rua Carlos Thiesen x Rua Governador Jorge Lacerda B/C. 1 
7 Rua Carlos Thiesen x Rua Governador Jorge Lacerda C/B. 1 
8 Rua Tenente Jacob Philippi x Rua Carlos Thiesen 1 

9 Rua Carlos Thiesen x Rua Frei Manoel 1 

TOTAL DE FAIXAS 11 
 
 

2.0 DA EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO: 

2.1. As empresas deverão dispor de equipamentos, EPI´s, ferramentas e 

maquinário necessários para a execução da locação. 

2.2. Sempre que julgar necessário, o Departamento Municipal de Trânsito 

poderá realizar vistorias nos equipamentos; 

2.3. Os locais onde deverão ser instalados os equipamentos serão indicados 

pelo Departamento Municipal de Trânsito, sempre dentro dos limites do Município de 

Ituporanga - SC, conforme as efetivas necessidades deste. 

 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

Com base nas indicações de estudos técnicos efetuados, este projeto tem a 

finalidade de mensurar elementos necessários para assegurar a viabilidade técnica, 

definição de métodos e prazo de execução, de forma a oferecer soluções racionais, 

ágeis, adequadas e capazes de suprir as necessidades do gerenciamento eletrônico 

no controle de infrações referentes a excesso de velocidade, parada sobre a faixa de 

pedestres e avanço semafórico, imagens complementado por dispositivos de 

educação dos condutores e pedestres. 

A política de segurança pública voltada para a adoção de medidas punitivas por 
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si só não basta, sendo que para tanto o município também estará investindo em ações 

de educação no trânsito, realizando trabalhos nas escolas, onde estão se formando os 

futuros motoristas. O número de agentes de polícia e trânsito disponíveis para 

realização da repreensão e fiscalização também é insuficiente, complementando o 

quadro atual. 

Deste modo, serão implantados também dispositivos eletrônicos para facilitar a 

comunicação com os pedestres e motoristas, possibilitando a exibição de mensagens 

educativas de conscientização e de orientação para alertar o motorista sobre 

congestionamentos, apresentando opções de fuga, entre outras informações 

importantes. 

Portanto, imperiosa a manutenção dos equipamentos fiscalizadores de 

velocidade e a ampliação do projeto de trânsito, no sentido de aumentar o número de 

equipamentos fiscalizadores ostensivos, contratar equipamentos para controle do 

avanço semafórico e parada sobre a faixa de pedestres, e implantar equipamentos 

fiscalizadores discretos. 

Este projeto propõe uma reengenharia do gerenciamento e fiscalização de 

trânsito por parte da Prefeitura Municipal de Ituporanga/SC, cujos fundamentos 

principais estão baseados nas principais tendências, a saber: 

a) eficiência dos controladores constatada atualmente, em vista da redução do 

número de acidentes devido à presença dos equipamentos; 

b) o aumento da frota de veículos, que pode ser observado dos gráficos 

apresentados a seguir, o que vem causando muitas complicações no trânsito da 

cidade; 

c) o grande volume de veículos trafegando no município, pois além do aumento 

da frota municipal também trafegam na cidade muitos veículos de outras cidades; 

d) o elevado número de acidentes de trânsito, o que também pode ser 

observado no gráfico apresentado a seguir. Com a fiscalização eletrônica já foi 

possível reduzir o número de acidente, mas o objetivo da municipalidade é de reduzir 

ainda mais estes índices e principalmente evitar que aumente, pois muitos resultam 

em mortes, que cada vez mais abalam a população da cidade; 

 

À luz de tais fatos, torna-se cada vez mais evidente que, por meio da 
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concentração de melhores recursos disponíveis, soluções de equipamentos em 

conceito de gerenciamento de trânsito e capacitação interna, a Municipalidade pode: 

a) atingir a mais alta performance, pontualidade e integridade de informações, 

bem como soluções para seus sistemas de gerenciamento de trânsito que venham a 

atender as necessidades de missões críticas, tais como acidentes, atropelamentos e 

vítimas fatais; 

b) tirar proveito das melhores tecnologias, ferramentas e metodologias; 

c) otimizar o retorno dos investimentos feitos nestes sistemas; 

 

Este projeto oferece recursos tecnológicos e disponíveis no mercado, 

priorizando a utilização de equipamentos automáticos para o controle de infrações de 

trânsito, gerenciamento de tráfego por parte da Administração e educação para o 

trânsito, além dos aspectos relativos à facilidade de uso. 

Os locais selecionados para a implantação dos equipamentos foram indicados 

através de estudos acerca de riscos de acidentes de trânsito e pontos críticos de 

congestionamento viário no Município. 

Todos os equipamentos referentes ao presente fornecimento deverão estar de 

acordo com as resoluções vigentes do Contran no que se refere aos materiais 

utilizados, padronização de instalação e cuidados a serem tomados na instalação dos 

equipamentos. 

Quanto a materiais e processos envolvidos no fornecimento, suas 

características e padronização deverão obedecer às normas da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

a) Fiscalização intensiva de trânsito, objetivando educar e conscientizar os 

condutores e demais usuários das vias do Município de Ituporanga - SC, sobre a 

importância da manutenção de velocidades de veículos dentro dos limites 

regulamentares e sinalizados; 

b) Aumento da segurança de trânsito nos pontos críticos identificados das vias 

do Município de Ituporanga - SC, especialmente para os pedestres; 

c) Redução de acidentes e vítimas nesses pontos (mortos e feridos); 
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d) Diminuição de custos com acidentes de trânsito; 

e) Utilização de tecnologia que possibilite a captação de dados e imagens que 

possam contribuir com a fiscalização e com o planejamento viário; 

f) Modernização do Sistema de Gerenciamento de Trânsito do Município de 

Ituporanga – SC, contemplando a automação de processos de medição de velocidade 

de veículos; 

g) Aumento da eficiência na interface Usuário/Município; 

h) Coleta de dados estatísticos de fluxo de veículos, para uso no planejamento 

do Município; 

i) Conscientizar e educar a população, a fim de reduzir efetivamente o número 

de acidentes através de uma mudança de conduta, no sentido de respeitar às regras 

de trânsito; 

 

PRODUTOS 

A locação objeto deste Projeto compreende os seguintes equipamentos: 

a) Equipamento ostensivo fixo medidor de velocidade – 17 faixas; 

b) Equipamento fixo medidor de velocidade e controlador semafórico – 11 

faixas; 

 

9. PRAZO DE INSTALAÇÃO 

O prazo máximo para implantação/instalação, ativação e operação dos 
equipamentos deverá ser em 60 (sessenta) dias, partir da assinatura do contrato. 
 

OBS: O cumprimento da Ordem de Serviço fica adstrito ao fornecimento e 

disponibilidade dos subsídios necessários para o perfeito desenvolvimento dos 

prazos, dentre eles a instalação dos pontos de energia elétrica nos 

equipamentos, seja subterrânea ou aérea, de acordo com condições da 

concessionária de energia, bem como todas as outras obrigações do Município 

que poderão interferir na instalação dos equipamentos. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBJETO 

O objetivo desta licitação é a LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO 

E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO 

FOTO-ELETRÔNICO COM AVANÇO DE SINAL, PARADA SOBRE A FAIXA DE 

PEDESTRE E EXCESSO DE VELOCIDADE DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE 

ITUPORANGA de forma precisa, clara, concisa e objetiva observada as descrições 

estabelecidas nos anexos, com indicação das quantidades e especificação técnica, 

que integram este Edital. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EQUIPAMENTO FIXO OSTENSIVO MEDIDOR DE VELOCIDADE 

O equipamento de fiscalização eletrônica de excesso de velocidade ostensivo 

deverá atender integralmente a todas as normas, regulamentações e legislações 

vigentes do Código de Trânsito Brasileiro, DENATRAN e CONTRAN nas quantidades 

previstas neste Edital. Entende-se como equipamento/sistema de fiscalização, todos 

os equipamentos de hardware tais como: câmeras, unidades de iluminação e 

processamento, infraestrutura e comunicações além dos sistemas (software) 

destinados ao monitoramento de um seguimento de via e/ou ponto monitorado. 

Devem possuir estrutura em pórtico ou totem, com o objetivo de limitar a 

velocidade máxima de veículos em pontos críticos pré-estabelecidos de vias e 

rodovias sob a circunscrição do Contratante, indicando a velocidade aferida ao 

proprietário e/ou condutor do veículo. 

Possuir estrutura rígida fixa resistente às intempéries tais como corrosão, 

respingo de líquidos, oxidação e a vandalismos. 

Possuir circuito eletrônico de proteção contra descargas atmosféricas no 

sistema de entrada de energia e nos sensores de medição de velocidade. 

A fim de proporcionar a redução da periodicidade das manutenções, visto que a 

proteção aos componentes evita que elementos como flash e câmeras fiquem 

desreguladas devido à ação dos ventos, reduzindo a perda de imagens por o 
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equipamento não estar bem configurado, os controladores deverão comportar dentro 

de um gabinete todos os componentes eletrônicos, como câmeras, flash, metrologia, 

processamento, armazenamento de dados, entre outros e quando o equipamento for 

dotado de foto traseira poderá incluir-se uma estrutura a parte, mas todos os 

componentes devem ser armazenados dentro de cada gabinete, sem cabos expostos. 

Deverão possuir estrutura rígida fixa com os assessórios necessários para ser 

fixado no local designado para operação, em caráter permanente. 

Possuir características físicas e dimensionais que possibilite ser facilmente 

identificável a uma distância mínima de 100 (cem) metros, a partir do ponto em que 

estiver instalada, permitindo uma comunicação visual com os usuários da via pública, 

integrada no corpo do equipamento, composta de: 

 Display de LED de 3 (três) dígitos indicador da velocidade medida do veículo 

fiscalizado, que permita indicar ao condutor a velocidade registrada quando da 

sua passagem pelo equipamento, com possibilidade de marcação de até 199 

Km/h, sendo plenamente visível em quaisquer condições climáticas; 

 Indicação da velocidade máxima (R19) permitida para o local, junto ao corpo do 

equipamento; 

 Dispositivo de foco de LED luminoso piscante, intermitente, em caráter de 

advertência, na cor amarela ou âmbar, com a função de alertar o condutor e 

indicar a presença do equipamento; 

 Dispositivo que permita que o próprio equipamento indique ao condutor, através 

de dispositivos luminosos, do cometimento ou não da infração de trânsito por 

parte do veículo monitorado, nas cores vermelha, da infração e na cor verde 

dentro da limitação, respectivamente. 

 

Possuir câmera de alta resolução que registra, através de imagem, os veículos 

que transitam pelos locais monitorados, incluindo veículos com placa refletiva. 

As imagens deverão conter numeração seqüencial por ordem de ocorrência e 

possibilidade de visualização e impressão por parte do operador autorizado, devendo 

o nível de aproveitamento das imagens ser de no mínimo 85%. 

O equipamento deverá conter criptografia e armazenamento de imagens no 

momento do registro, com chave de, no mínimo, 4096 bits, correspondente ao método 
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de criptografia simétrica e assimétrica. Assinatura digital, no momento do envio dos 

arquivos, com chave simétrica ou assimétrica de, no mínimo, 2048 bits, assegurando o 

completo sigilo dos dados. 

O padrão de arquivamento das imagens deverá ser BMP, JPG, PCX, TIF ou 

similar. 

As imagens deverão ser coloridas durante o período diurno e no período 

noturno. 

Deve permitir o sincronismo do relógio dos equipamentos com a central de 

processamento de dados, de modo a evitar eventuais diferenças entre os horários dos 

equipamentos instalados em campo. 

Possuir proteção anti-vandalismo, visando dificultar o acesso a todos os 

compartimentos internos do equipamento, além de alarme sonoro que indique a 

tentativa de acesso não autorizado. 

Possuir sistema de proteção contra choques elétricos. 

Capturar, automaticamente, as imagens digitalizadas dos veículos em 

velocidade superior à permitida, com o devido acréscimo de tolerância estabelecido 

pelo INMETRO e gerar os respectivos comprovantes de infração. 

Possibilitar a volta à operação normal, automaticamente, no retorno de 

alimentação de energia elétrica quando ocorrer o desarme por interrupção da mesma. 

As informações relativas à quantidade de veículos que transitam nas vias 

monitoradas, com os dados referentes ao horário e velocidade dos mesmos, devem 

ser quantificadas e armazenadas em meio magnético ou ótico. 

Possibilitar o registro da imagem do veículo infratores pela dianteira, traseira e 

panorâmica, sendo que a imagem panorâmica deverá registrar o veículo e a sua 

velocidade marcada no display. 

O relógio interno e os dados armazenados não devem ser afetados por 

eventuais falhas de energia elétrica na rede de alimentação dos equipamentos, 

mesmo que estas falhas perdurem por períodos prolongados. 

Possibilitar, sempre que desejado, a entrada em funcionamento em horário 

programado. 

Permitir a detecção e registro do excesso de velocidade de qualquer tipo de 

veículo automotor, inclusive motocicletas. 
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Permitir registrar veículos na contramão. 

Capturar as imagens dos veículos, independentemente da luminosidade 

ambiente, devendo ser utilizado dispositivo de iluminação de modo a não ofuscar a 

visão dos motoristas, para iluminação das imagens capturadas no período noturno. 

Possibilitar uso continuado, para fins de registro de infrações, durante as 24 

(vinte e quatro) horas do dia. 

 

Registrar: 

a) Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com 

possibilidade de verificação da placa do mesmo; 

b) Velocidade aferida no momento da infração em km/h; 

c) Data (dia, mês e ano) e horário (hora, minutos e segundos) da infração. 

Conter: 

a) Velocidade regulamentada considerada para o local da via em km/h; 

b) Local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; 

c) Identificação do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeração 

estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. 

 

Estar apto a funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada 60 Hz e 

tensão de entrada de 110/220volts, com variação para mais ou para menos de 10%, 

com proteção contra sobrecarga de tensão; 

A coleta de dados e imagens deve ser realizada de forma online ou, me caso 

de indisponibilidade de sinal, deve ser efetuada por técnico habilitado da Contratada, 

junto ao equipamento através de um computador portátil, em periodicidade a ser 

definida pela Contratante. 

 

EQUIPAMENTO FIXO MEDIDOR DE VELOCIDADE E CONTROLADOR 

SEMAFÓRICO 

O equipamento de fiscalização eletrônica de excesso de velocidade, parada 

sobre a faixa de pedestre e avanço do sinal vermelho deverá atender integralmente a 

todas as normas, regulamentações e legislações vigentes do Código de Trânsito 

Brasileiro, DENATRAN e CONTRAN nas quantidades previstas neste Edital. 
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Entende-se como equipamento/sistema de fiscalização, todos os equipamentos 

de hardware tais como: câmeras, unidades de iluminação e processamento, 

infraestrutura e comunicações além dos sistemas (software) destinados ao 

monitoramento de um seguimento de via e/ou ponto monitorado. 

O equipamento deve dispor de recursos que possibilitem a detecção de avanço 

de sinal, parada sobre a faixa de pedestres e controle de velocidade dos veículos que 

transitam em todas as faixas de tráfego da via na qual esteja instalado. 

A fim de proporcionar a redução da periodicidade das manutenções, visto que a 

proteção aos componentes evita que elementos como flash e câmeras fiquem 

desreguladas devido à ação dos ventos, reduzindo a perda de imagens por o 

equipamento não estar bem configurado, os equipamentos deverão comportar dentro 

de um gabinete todos os componentes eletrônicos, como câmeras, flash, metrologia, 

processamento, armazenamento de imagens, entre outros e quando o equipamento 

for dotado de foto traseira poderá incluir-se uma estrutura a parte, mas todos os 

componentes devem ser armazenados dentro de cada gabinete, sem cabos expostos. 

Possuir estrutura rígida fixa resistente às intempéries, tais como corrosão, 

respingo de líquidos, oxidação e a vandalismos. 

Possuir circuito eletrônico de proteção contra descargas atmosféricas no 

sistema de entrada de energia e nos sensores de medição de velocidade. 

Possuir proteção anti-vandalismo, visando dificultar o acesso a todos os 

compartimentos internos do equipamento, além de alarme sonoro que indique a 

tentativa de acesso não autorizado. 

Capturar, automaticamente, as imagens digitalizadas dos veículos em 

velocidade superior à permitida, com o devido acréscimo de tolerância estabelecido 

pelo INMETRO e gerar os respectivos comprovantes de infração. 

Possibilitar a volta à operação normal, automaticamente, no retorno de 

alimentação de energia elétrica quando ocorrer o desarme por interrupção da mesma. 

O sistema deverá gerar, para todas as faixas controladas, uma imagem em 

zoom onde seja possível identificar, visualmente, placa e marca do veículo infrator, e 

uma segunda imagem, panorâmica, com as características mínimas descritas abaixo: 

A imagem da câmera panorâmica deverá enquadrar o grupo focal com o foco 

vermelho aceso e o veículo infrator nas seguintes condições: 
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a) Sobre a faixa de pedestres para as infrações de parada sobre faixa de 

pedestres; 

b) Após os dispositivos detectores para as infrações de avanço de semáforo. 

Neste caso a imagem deve mostrar também a faixa de pedestres (mesmo que 

parcialmente) ou na ausência desta, a faixa de retenção. 

 

A imagem deve, ainda, conter a data de verificação do equipamento pelo 

INMETRO para velocidade e o respectivo número do selo com sua validade para as 

infrações consideradas não metrológicas; 

Possuir sistema de proteção contra choques elétricos. 

O relógio interno e os dados armazenados não devem ser afetados por 

eventuais falhas de energia elétrica na rede de alimentação dos equipamentos, 

mesmo que estas falhas perdurem por períodos prolongados. 

Possibilitar, sempre que desejado, a entrada em funcionamento em horário 

programado. 

Deve permitir o sincronismo do relógio dos equipamentos com a central de 

processamento de dados, de modo a evitar eventuais diferenças entre os horários dos 

equipamentos instalados em campo. 

Permitir a detecção e registro do excesso de velocidade de qualquer tipo de 

veículo automotor, inclusive motocicletas. 

As informações relativas à quantidade de veículos que transitam nas vias 

monitoradas, com os dados referentes ao horário e velocidade dos mesmos, devem 

ser quantificadas e armazenadas em meio magnético ou ótico. 

Capturar as imagens dos veículos, independentemente da luminosidade 

ambiente, devendo ser utilizado dispositivo de iluminação de modo a não ofuscar a 

visão dos motoristas, para iluminação das imagens capturadas no período noturno. 

As imagens registradas pelo equipamento deverão ser nítidas e permitir 

perfeita identificação visual dos veículos infratores, como sua marca, modelo e placa. 

Possuir câmera de alta resolução que registra, através de imagem, os veículos 

que transitam pelos locais monitorados, incluindo veículos com placa refletiva. 

As imagens deverão conter numeração sequencial por ordem de ocorrência e 

possibilidade de visualização e impressão por parte do operador autorizado, devendo 
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o nível de aproveitamento das imagens ser de no mínimo 85%. 

O equipamento deverá conter criptografia e armazenamento de imagens no 

momento do registro, com chave de, no mínimo, 4096 bits, correspondente ao método 

de criptografia simétrica e assimétrica. Assinatura digital, no momento do envio dos 

arquivos, com chave simétrica ou assimétrica de, no mínimo, 2048 bits, assegurando o 

completo sigilo dos dados. 

O padrão de arquivamento das imagens deverá ser BMP, JPG, PCX, TIF ou 

similar. 

As imagens deverão ser coloridas durante o período diurno e preto e branco no 

período noturno. 

 

Registrar: 

a) Imagem do veículo no momento do cometimento da infração, com 

possibilidade de verificação da placa do mesmo; 

b) Velocidade aferida no momento da infração em km/h; 

c) Data (dia, mês e ano) e horário (hora, minutos e segundos) da infração. 

Conter: 

a) Velocidade regulamentada considerada para o local da via em km/h; 

b) Local da infração identificado de forma descritiva ou codificado; 

c) Identificação do instrumento ou equipamento utilizado, mediante numeração 

estabelecida pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via; 

d) Tempo decorrido de sinal vermelho (em segundos); 

e) Tempo de retardo previamente configurado de acordo com instruções da 

Contratante. 

 

Deverão possuir estrutura rígida fixa com os assessórios necessários para ser 

fixado no local designado para operação, em caráter permanente; 

Estar apto a funcionar com alimentação elétrica de corrente alternada 60 Hz e 

tensão de entrada de 110/220volts, com variação para mais ou para menos de 10%, 

com proteção contra sobrecarga de tensão; 

A coleta de dados e imagens deve ser realizada de forma online ou, me caso 

de indisponibilidade de sinal, deve ser efetuada por técnico habilitado da Contratada, 
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junto ao equipamento através de um computador portátil, em periodicidade a ser 

definida pela Contratante. 

 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO 

A base de dados do sistema de processamento deverá possuir a informação 

referente ao número de ordem de cada uma das imagens capturadas 

sequencialmente, de maneira a possibilitar a verificação dos dados e imagens 

coletadas em campo. 

Obedecer ao campo destinado para identificar a imagem da infração, que 

deverá ser alfanumérico, iniciando-se com os caracteres alfa, conforme orientação do 

Contratante. 

No caso de registro de imagem por meio digital, o sistema de processamento 

das imagens deverá rejeitar quaisquer imagens e dados que não tenham sua 

assinatura digital confirmada, garantindo sua integridade e características originais, 

além de evitar acesso não autorizado aos dados e imagens. 

O sistema de processamento das imagens deverá possuir função de 

identificação e registro de usuários e agentes de trânsito/autoridade de trânsito, com 

controle de acesso e com senhas protegidas. 

Deverá dispor de recurso que garanta a privacidade do condutor de veículo 

infrator. 

O sistema de processamento deverá tratar os comprovantes de infração 

coletados pelos equipamentos, de forma a permitir: 

 Visualização e identificação da placa e marca/modelo dos veículos das imagens 

capturadas; 

 Conferência das características físicas do veículo com o cadastro do Município 

Integrado na Base de dados do Detran; 

 Ajuste de brilho e contraste da imagem; 

 Validação por agentes de trânsito/autoridade de trânsito, nomeados pela 

Contratante, através de análise de consistência, de todas as imagens; 

 A elaboração do Auto de Infração através da imagem e dados coletados pelo 

equipamento;  

 Sistema de apoio à validação das infrações. 
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Listagens e relatórios deverão conter, no mínimo, os dados especificados com 

referência aos dados a seguir, coletados pelo equipamento: 

 Data; 

 Hora; 

 Local (código identificador do local e descrição do local onde o equipamento está 

instalado); 

 Número da faixa de rolagem; 

 Velocidade detectada (km/h); 

 Velocidade permitida (km/h). 

 

Deverá permitir a contagem de tráfego qualitativa e a emissão de relatórios, de 

acordo com os seguintes requisitos: 

 Listagem de veículos infratores x placas; infratores x tipos; 

 Contagem quantitativa de tráfego de todos os veículos por hora e por dia 

fornecendo o volume diário médio (VDM) que transita no local; 

 Número de veículos infratores por local, hora, dia, mês e ano; 

 Relatórios estatísticos de multas por enquadramento e por equipamento, bem 

como geração de gráficos. 

Ituporanga, 03 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Gervásio José Maciel 

Prefeito do Município 
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LEVANTAMENTO TÉCNICO  
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DETALHAMENTO DOS LOCAIS COM ESTUDO TÉCNICO PARA A 

IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
 

 

Nº Endereço Equipamento Sentido N° Faixas 

1 Rua Presidente Vargas, próximo ao nº 433. Lombada Eletrônica Bairro/Centro 1 

2 Rua Presidentes Vargas, próximo à Praça Fernando Sens.  Lombada Eletrônica Centro/Bairro 1 

3 Rua Governador Jorge Lacerda, próximo ao Ed. Evaldo Prim.  Lombada Eletrônica Bairro/Centro 1 

4 Rua Governador Jorge Lacerda, próximo ao n° 270. Lombada Eletrônica Centro/Bairro 1 

5 Rua Prefeito Virgilio Scheller, próximo ao n° 1880. Lombada Eletrônica Centro/Bairro 1 

6 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo à Escola Bernadina F. Matos Lombada Eletrônica Bairro/Centro 1 

7 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo ao n° 1300. Lombada Eletrônica Bairro/Centro 1 

8 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo ao n° 1270 Lombada Eletrônica Centro/Bairro 1 

9 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo ao acesso para Rodoviária. Lombada Eletrônica Centro/Bairro 1 

10 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo ao n° 355. Lombada Eletrônica Centro/Bairro 1 

11 Rua Prefeito Virgílio Scheller, próximo ao n° 917. Lombada Eletrônica Bairro/Centro 1 

12 Rua Hugo Haverroth, próximo 343. Lombada Eletrônica Bairro/Centro 1 

13 Rua Hugo Haverroth, próximo 332. Lombada Eletrônica Centro/Bairro 1 

14 Rua Hugo Haverroth, próximo 618 Lombada Eletrônica Centro/Bairro 1 

15 Rua Hugo Haverroth, próximo 771 Lombada Eletrônica Bairro/Centro 1 

16 Rua Norberto Pedro Ludvig, próximo 519 Lombada Eletrônica Bairro/Centro 1 

17 Rua Norberto Pedro Ludvig, Próximo ao galpão Lombada Eletrônica Centro/Bairro 1 

18 Av. Deputado Albino Zeni, próximo ao n° 635. Furão Bairro/Centro 1 

19 Av. Deputado Albino Zeni, próximo ao n° 819. Furão Centro/Bairro 2 

20 Rua Presidente Nereu, próximo ao n° 1079. Furão Centro/Bairro 2 

21 R. Governador Jorge Lacerda x Rua Carlos Thiesen Furão Centro/Bairro 1 

22 R. Governador Jorge Lacerda x Rua Carlos Thiesen Furão Bairro/Centro 1 

23 Rua Carlos Thiesen x R. Governador Jorge Lacerda Furão Bairro/Centro 1 
24 Rua Carlos Thiesen x R. Governador Jorge Lacerda Furão Centro/Bairro 1 
25 Rua Tenente Jacob Phillippi x Carlos Thiesen Furão Bairro/Centro 1 

26 Rua Carlos Thiesen x Frei Manoel Furão Bairro/Centro 1 

 Total de Faixas de Lombada Eletrônica   17 

Total de Faixas de Furão   11 

Total de Faixas:  28 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço: 

 

2.1.1 Rodovia – KM – Metros - Município/UF 

2.1.2 Rua Presidente Vargas, Centro,  próximo ao n° 433, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado: 

2.2.1______Bairro / Centro –  

2.2.2_____Centro / Bairro –  

2.2.3__X__Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB): 

2.3.1 __X__Via Urbana: Coletora 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via: 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista: 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __X__ Declive 

2.7.3 _____ Plano 

2.7.4 _____ Curva 

2.7.5 _____ Cinuosa 

2.7.6 _____ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos: 

3.333 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte: 

2.10.1 ____ Pasarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1 velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.1.1 Data 15 /01/2021 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: _______________________________________   
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              

 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN  

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Presidente Vargas, Centro,  em frente a praça Fernando Sens, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.1.3 _____Bairro / Centro –   

2.1.4 _____Centro / Bairro –  

2.1.5 __X__Ambos sentidos  

2.2 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.2.1 __X__Via Urbana: Coletora 

2.2.2 _____Via Rural 

2.2.3 _____Via Rural com características de urbana 
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2.3 Tipo da Via 

2.3.1 __X      pista principal 

2.3.2 __           pista lateral/marginal 

2.4 Tipo da pista 

2.4.1 __X___ pista simples 

2.4.2 _______ pista dupla 

2.4.3 _______ pista múltipla 

2.5 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.6 Geometria da via 

2.6.1 __X___ Aclive 

2.6.2 _____ Declive 

2.6.3 _____ Plano 

2.6.4 _____ Curva 

2.6.5 _____ Cinuosa 

2.6.6 _____ Outra 

2.7 Volume médio diário de veículos 

3.447 veículos/dia 

2.8  Trânsito de Vuneráveis: 

2.8.1 _X__ Crianças 

2.8.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.8.3 _X__ Pedestres 

2.8.4 _X__ Ciclistas 

2.8.5 _X__ Veículos não motorizados 
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2.8.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.8.7 _____ Outros 

2.9  Obras de Arte 

2.9.1 ____ Pasarela 

2.9.2 ____ Passagem subterrânea  

2.9.3 ____ Viaduto 

2.9.4 ____ Ponte 

2.9.5____ Pórtico 

2.9.6 _____ Linha férrea  

2.9.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: _____________________________                                                                                      
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2  CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3   Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Governandor Jorge Lacerda, Centro, próximo ao Ed. Evaldo Prim, 

Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1_____Bairro / Centro –  

2.2.2_____Centro / Bairro –  

2.2.3__X__Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __X__ Declive 

2.7.3 _____ Plano 

2.7.4 _____ Curva 

2.7.5 _____ Cinuosa 

2.7.6 _____ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

4.772 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 
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2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Pasarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021  

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: _____________________________                                                                                      
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.2 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.3 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.4 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.2.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.2.2 Rua Governandor Jorge Lacerda, Centro, próximo ao nº 270, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.3 _____Bairro / Centro –  

2.2.4 _____Centro / Bairro –  

2.2.5 __X__Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 __ X __ Aclive 

2.7.2 ______ Declive 

2.7.3 ______Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

2.956 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Pasarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.3 Data 15 /01/2021 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3  Assinatura: _____________________________                                                                                      

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2  CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Prefeito Virgilio Scheller, Gabiroba, próximo ao nº 1880, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1_____Bairro / Centro –  

2.2.2__X__Centro / Bairro –  

2.2.3_____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 ______ Aclive 

2.7.2 ______ Declive 

2.7.3 __X___Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

2.956 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Pasarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2  Data 15 /01/2021 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: _____________________________     

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Prefeito Virgilio Scheller, Gabiroba, Próximo à Escola Bernadina Farias 

Mattos, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 __X__Bairro / Centro –  

2.2.2 _____Centro / Bairro –  

2.2.3 _____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 ______ Aclive 

2.7.2 ______ Declive 

2.7.3 __X___Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

3.037 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 
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2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Pasarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: _____________________________     

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Prefeito Virgilio Scheller, Gabiroba, Próximo ao nº1300, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 __X__Bairro / Centro –  

2.2.2 _____Centro / Bairro –  

2.2.3 _____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 ______ Aclive 

2.7.2 ___X__ Declive 

2.7.3 ______Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

4.500 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Pasarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: _____________________________     

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1  Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Prefeito Virgilio Scheller, Gabiroba, Próximo ao nº1270, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 _____Bairro / Centro –  

2.2.2 __X___Centro / Bairro –  

2.2.3    _____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 __X___ Aclive 

2.7.2 ______ Declive 

2.7.3 ______Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

4.237 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Pasarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

4 AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: _____________________________     

 

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

82 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

83 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

84 

A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Prefeito Virgilio Scheller, Centro, Próximo ao acesso a Rodoviária, 

Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 _____Bairro / Centro –  

2.2.2 __X___Centro / Bairro –  

2.2.3 _____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 ______ Aclive 

2.7.2 __X___ Declive 

2.7.3 ______Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

2.653 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 
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2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Pasarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: _____________________________     

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2– CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Prefeito Virgilio Scheller, Jardim América,  Próximo ao nº 355, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 _____Bairro / Centro –  

2.2.2 __X___Centro / Bairro –  

2.2.3 _____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __ X __ Declive 

2.7.3 ______Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

3.318 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 
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2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Pasarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3  Velocidade 

3.1  velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2  Data 15 /01/2021 

 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: _____________________________     

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.2 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.3 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.4 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Prefeito Virgilio Scheller, Jardim América,  Próximo ao nº 917, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1__X___Bairro / Centro –  

2.2.2______Centro / Bairro –  

2.2.3_____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 __X__ Aclive 

2.7.2 _____ Declive 

2.7.3 ______Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

2.510 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Pasarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3  Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: _____________________________     

 

 

 

 

 

5– PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Hugo Haverroth,  Boa Vista,  Próximo ao nº 332, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1_____Bairro / Centro –  

2.2.2__X___Centro / Bairro –  

2.2.3_____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Coletora 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 __X___ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ______Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 Aproximadamente 1.200 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3  Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 
4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________     

 

5– PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.2 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.3 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.4 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Hugo Haverroth,  Boa vista,  Próximo ao nº 343, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1__ X ___Bairro / Centro –  

2.2.1 ___ ___Centro / Bairro –  

2.2.2 _____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Coletora 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __X __ Declive 

2.7.3 ______Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 Aproximadamente 955 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3  Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 
4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________     

 

 

5– PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2  Rua Hugo Haverroth,  Gabiroba,  Próximo ao nº 618, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1_______Bairro / Centro –  

2.2.2___X ___Centro / Bairro –  

2.2.3_____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Coletora 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 __X___ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ______Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 Aproximadamente 1.230 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 
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2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3  Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

 
4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 

 

 

5– PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Hugo Haverroth,  Gabiroba,  Próximo ao nº 771, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 ___X__Bairro / Centro –  

2.2.2______Centro / Bairro –  

2.2.3_____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Coletora 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __X __ Declive 

2.7.3 ______Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 Aproximadamente 926 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 
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2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3  Velocidade 

3.1 Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 

 

 

 

5– PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.2 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.3 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.4 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.1 Rua Norberto Pedro Ludvig,  Gruta,  Próximo ao nº 519, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1___X__Bairro / Centro –  

2.2.1 ______Centro / Bairro –  

2.2.2 _____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ___X__Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 Aproximadamente 1.988 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1 Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

 
4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 

 

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Norberto Pedro Ludvig,  Gruta,  Próximo ao Galpão, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 _____Bairro / Centro –  

2.2.2 __X__Centro / Bairro –  

2.2.3 _____Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana: Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ___X__Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 Aproximadamente 1.953 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3  Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 

 

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.2 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.3 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.4 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.1 Avenida Deputado Albino Zeni,  Jardim América,  Próximo ao nº 819, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 ______Bairro / Centro –  

2.2.1 __X___Centro / Bairro –  

2.2.2 ______Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana:  Coletora 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

128 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

2 (duas) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ___X__Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

2.053 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3  Velocidade 

3.1 Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

 
4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 

 

 

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Avenida Deputado Albino Zeni,  Jardim América,  Próximo ao nº635, 

Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 ___X__Bairro / Centro –  

2.2.2 ______Centro / Bairro –  

2.2.2 ______Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana:  Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ___X__Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 2.688 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 
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2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.2____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.3 Rua Presidente Nereu,  Centro,  Próximo ao nº1079, Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 _______Bairro / Centro –  

2.2.2___ X ___Centro / Bairro –  

2.2.3_______Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana:  Coletora 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

2 (duas) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ___X__Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 3.067 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

137 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 

 

 

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Jorge Lacerda x Rua Carlos Thiesen,  Centro,   Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 _______Bairro / Centro –  

2.2.2___ X ___Centro / Bairro –  

2.2.3_______Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana:  Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 

2.4.1 __X      pista principal 
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2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ___X__Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 1.492 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 

2.9.7 _____ Outros 
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2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________  

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1.Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.1 Rua Jorge Lacerda x Rua Carlos Thiesen,  Centro,   Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 ___X___Bairro / Centro –  

2.2.1 ____ ___Centro / Bairro –  

2.2.2 _______Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana:  Arterial 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ___X__Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

3.346 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 
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2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Carlos Thiesen x Rua Jorge Lacerda,  Centro,   Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 ___X____Bairro / Centro –  

2.2.2 ____ ___Centro / Bairro –  

2.2.3 _______Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana:  Coletora 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ___X__Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 964 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 
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2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 

 

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.2 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.3 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.4 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Carlos Thiesen x Rua Jorge Lacerda,  Centro,   Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1    _______Bairro / Centro –  

2.2.1 ___X ___Centro / Bairro –  

2.2.2 _______Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana:  Coletora 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ___X__Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 621 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 
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2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1 Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 

 

 

 

 

5 – PROJETO OU CROQUI DO LOCAL 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Tenete Jacob Phillipi X Carlos Thiesen,  Centro,   Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1 ___X____Bairro / Centro –  

2.2.2________Centro / Bairro –  

2.2.3 _______Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana:  Coletora 

2.3.2  _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

2 (duas) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ___X__Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 Aproximadamente 1.083 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 
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2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 
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A - LEVANTAMENTO TÉCNICO: CONTROLADOR DE 

VELOCIDADE. INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU 

EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE DO TIPO 

FIXO 

Resolução 798/2020 - CONTRAN 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO 

SOBRE A VIA                                                              
 

1.1 Razão social: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN 

1.2 CNPJ: 83.102.640/0001-30 

1.3 Município/UF: ITUPORANGA – SANTA CATARINA 

 

2 – CARACTERISTICA DO LOCAL/TRECHO DA VIA 

 

2.1 Endereço 

 

2.1.1 ____Rodovia___KM ____Metros___/Municipio/UF 

2.1.2 Rua Carlos Thiesen X Rua Frei Manoel,  Centro,   Ituporanga/SC 

2.2  Sentido do Fluxo fiscalizado 

2.2.1_______Bairro / Centro –  

2.2.2 ___X___Centro / Bairro –  

2.2.3 _______Ambos sentidos  

2.3 Classificação da viária (art.60 do CTB) 

2.3.1 __X__Via Urbana:  Coletora 

2.3.2 _____Via Rural 

2.3.3 _____Via Rural com características de urbana 

2.4 Tipo da Via 
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2.4.1 __X      pista principal 

2.4.2 __           pista lateral/marginal 

2.5 Tipo da pista 

2.5.1 __X___ pista simples 

2.5.2 _______ pista dupla 

2.5.3 _______ pista múltipla 

2.6 Quantidade de faixas fiscalizadas: 

1 (uma) 

2.7 Geometria da via 

2.7.1 _____ Aclive 

2.7.2 __  __ Declive 

2.7.3 ___X__Plano 

2.7.4 ______ Curva 

2.7.5 ______ Cinuosa 

2.7.6 ______ Outra 

2.8 Volume médio diário de veículos 

 Aproximadamente 589 veículos/dia 

2.9  Trânsito de Vuneráveis: 

2.9.1 _X__ Crianças 

2.9.2 _X__ Pessoas com deficiência  

2.9.3 _X__ Pedestres 

2.9.4 _X__ Ciclistas 

2.9.5 _X__ Veículos não motorizados 

2.9.6 _____ Transito de animais selvagens 
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2.9.7 _____ Outros 

2.10  Obras de Arte 

2.10.1 ____ Passarela 

2.10.2 ____ Passagem subterrânea  

2.10.3 ____ Viaduto 

2.10.4 ____ Ponte 

2.10.5____ Pórtico 

2.10.6 _____ Linha férrea  

2.10.7 _____ Outros 

 

3 Velocidade 

3.1  Velocidade regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (KM/H) 

Velocidade regulamentada: 50 Km/h  

3.2 Data 15 /01/2021 

 

 

4  AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA 

4.1 Nome: AMAURY HERBST 

4.2 Matricula nª 63916    

4.3 Assinatura: ____________________________ 
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ANEXO III 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. ______ 

 

Contrato de Locação de equipamentos que celebram entre o MUNICÍPIO DE 

ITUPORANGA – SC e a empresa ............................................., mediante as cláusulas 

e condições seguintes. 

 

PREÂMBULO 

 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Ituporanga, pessoa 

jurídica de direito público interno, com sede na, Rua Joaquim Boeing, 40 Centro, nesta 

cidade de Ituporanga (SC), inscrita no CNPJ. sob nº. 83.102.640/0001-30, doravante 

denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo prefeito, Sr. Gervásio 

José Maciel, e a empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

Rua..., Cidade... de, inscrita no C N P J/MF sob nº .00.000.000/0000-00, representada 

por, a seguir denominado CONTRATADO, têm entre si ajustado o contrato que se rege 

pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Nas condições fixadas no edital de Concorrência Pública 01/2021 e seus 

anexos, e em conformidade com os projetos e especificações fornecidas, bem como 

as condições descritas na proposta do Contrato, os quais ficam fazendo parte 

integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos; 

constitui-se objeto deste contrato: 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E DE 

CARÁTER EDUCATIVO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE 

ITUPORANGA de forma precisa, clara, concisa e objetiva observada as 

descrições estabelecidas nos anexos, com indicação das quantidades e 

especificação técnica, que integram o Edital. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E 

DOTAÇÃO 

3.1. Dá-se como valor global para o presente contrato R$ ................ 

(.......................). 

3.2. Os preços unitários correspondentes à locação dos equipamentos são os 

constantes da proposta da Contratada, reproduzida a seguir: 

 

Quantidade Und Descrição Valor 
Unitário/mês 

Valor Total/24 
meses 

17 Faixas 
Equipamento fixo 

ostensivo medidor de 
velocidade 

R$ R$ 

11 Faixas 

Equipamento fixo medidor 
de velocidade e 

controlador 
Semafórico. 

R$ R$ 

   TOTAL R$ 

 

3.3 Os pagamentos serão efetuados com a apresentação dos recibos 

correspondentes às medições da locação efetivamente executada nos períodos e 

possíveis de medição, sendo as medições realizadas mensalmente. 

3.4 Os pagamentos de que trata o item anterior, serão efetuados no prazo de 

até 10 (dez) dias após a data de entrega do recibo na Secretaria do Planejamento 

Departamento Municipal de Trânsito, devidamente certificada pela citada Unidade. 

3.5 Os preços a serem contratados serão fixos, pelo período de 12 (doze) 

meses a partir da data da apresentação da proposta. 

3.6 Após os 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados de 

acordo com IGP-DI. 

3.7 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de 

valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia 

imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, 

sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com 

a vigência do contrato. 

3.8 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da 
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parcela ou o saldo contratual passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) 

ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência do contrato. 

3.9 Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas 

bancárias e ônus semelhantes. 

3.10 Os recursos orçamentários necessários à contratação dos serviços estão 

alocados nas rubricas orçamentárias e dotações do orçamento dos anos 

subseqüentes, bem como serão suplementadas por excesso de arrecadação/receita 

das multas de transito no período dos 48 (quarenta e oito meses): 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

3 Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

2033 Funcionamento e Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

3339039120000000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1000080 Recursos Ordinários - Tesouro-ex.cor. 
  

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

3 Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

2033 Funcionamento e Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

3339039120000000000 Locação de máquinas e equipamentos 

1120356 Convênio de Trânsito - Prefeitura 
  

Código Dotação Descrição 

11 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

3 Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

2033 Funcionamento e Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN 

3339039120000000000 Locação de máquinas e equipamentos 

3120356 Convênio de Trânsito - Prefeitura 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E PRORROGAÇÃO 

4.1 Dá-se ao presente contrato vigência de 48 (quarenta e oito) meses, a 

contar do efetivo funcionamento dos equipamentos, podendo ser prorrogado conforme 

previsto na Lei 8.666/1993. 

4.2 O prazo máximo para implantação/instalação, ativação e operação dos 

equipamentos será em 60 dias.  

OBS: O cumprimento da Ordem de Serviço fica adstrito ao fornecimento e 
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disponibilidade dos subsídios necessários para o perfeito desenvolvimento dos prazos, 

dentre eles a instalação dos pontos de energia elétrica nos equipamentos, seja 

subterrânea ou aérea, de acordo com condições da concessionária de energia, bem 

como todas as outras obrigações do Município que poderão interferir na instalação dos 

equipamentos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 

RESPONSABILIDADE 

5.1 A execução do objeto contratado será de acordo com as especificações 

contidas na Concorrência Pública nº ../2021, seus Anexos e as condições 

consignadas na proposta apresentada pela Contratada. 

5.2 Para o recebimento dos equipamentos por parte do Município será 

designada uma comissão de recebimento, composta de técnicos que vistoriarão os 

equipamentos e emitirão Termo de Recebimento Definitivo, no prazo não superior a 15 

(quinze) dias após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93, ou 

Provisório, em até 05 (dias) dias da comunicação escrita da Contratada, a seu critério. 

5.2.1 - O termo de recebimento definitivo dos serviços, não isenta a licitante 

contratada das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

5.2.2 - Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou 

parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as 

suas expensas, perícia técnica relativa à discordância. 

5.3. A fiscalização pela CONTRATANTE não exime a CONTRATADA, na forma 

da lei, da fiel execução dos serviços contratados, ficando sob a sua responsabilidade 

todas as despesas diretas e indiretas cabíveis. 

5.4. A Contratada obriga-se a manter, durante a execução do contrato, todas as 

condições apresentadas em sua proposta. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA INEXECUÇÃO, ALTERAÇÃO CONTRATUAL E 

SANÇÕES. 

6.1 - Para a execução do objeto desta licitação, será firmado contrato entre a 
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empresa vencedora e o Município, observadas as condições estipuladas neste Edital, 

as constantes da proposta da empresa contratada, na “Minuta de Contrato” que faz 

parte integrante deste Edital e, no que couber, às disposições estabelecidas nos 

Artigos 54 a 88, da Lei nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 

08.06.94. 

6.2 - No caso de inexecução ou atraso na execução do objeto contratado, 

exceto por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado e 

justificado, ficará a empresa contratada sujeita às sanções preceituadas na Lei nº 

8.666/93, bem como a aplicação das seguintes penalidades: 

d) Advertência; 

e) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor global da proposta, 

por dia que exceder o prazo para a conclusão do objeto contratado; 

f) Multa de 10,00% (dez por cento), sobre o valor global da proposta, pela 

rescisão sem justo motivo, por parte da contratada. 

6.3 - A multa imposta deverá ser recolhida junto à tesouraria do Município de 

Ituporanga - SC, dentro de 05 (cinco) dias, contados da data da medição que lhe deu 

causa, garantida a prévia defesa. 

6.4 – A licitante adjudicada, imediatamente após homologação pela autoridade 

competente, será convocada para assinar o instrumento contratual no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da comunicação via fax e/ou e-mail. 

6.4.1 - Caso a empresa a que foi adjudicado o objeto desta licitação venha a 

recusar-se a assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data de convocação, sem motivo justo e aceito pela Comissão, caracterizará a perda 

do direito à contratação, sujeitando-se a mesma ao pagamento de multa 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global da proposta, à suspensão do 

direito de participar de licitações promovidas pelo Município de Ituporanga – SC 

durante o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, bem como, a critério deste Município, 

poderá sofrer as penalidades legalmente estabelecidas, conforme preceitua o Artigo 

81, da Lei nº 8.666/93. 

6.4.2 – Caso o proponente vencedor não assine o contrato no prazo estipulado, 

o Município poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

independentemente das cominações constantes no artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas 
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alterações posteriores. 

6.5 - A rescisão do presente poderá ser, garantida a prévia defesa: 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela 

Administração, com as consequências previstas nos itens 6.5 e 6.6; 

c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 

desde que haja conveniência da Administração; 

d) constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no artigo 78 da 

Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

e) em caso de rescisão prevista no inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta 

ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido; 

f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 79 acarretará as 

consequências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

6.6 – Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do Município, a 

rescisão importará: 

a) aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o Município e seus 

órgãos descentralizados, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

b) declaração de inidoneidade quando a Vencedora, sem justa causa, não 

cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-

fé, a juízo do Município. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho 

fundamentado, assegurado a defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da 

falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 

7.1 São obrigações da empresa vencedora: 

a) Apresentar projetos relativos à implantação dos equipamentos, sistemas de 

detecção de velocidade, sinalização vertical e horizontal e deverão obedecer o CTB – 
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Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções CONTRAN aplicáveis, além do previsto 

neste edital; 

b) Recolher ART – Anotação de Responsabilidade Técnica dos projetos e 

execução de instalação e manutenção dos equipamentos medidores de velocidade e 

da sinalização; 

c) Instalar a sinalização horizontal que deve ser composta por pintura com linha 

simples contínua e colocação de divisores físicos (tachões), abrangendo o trecho entre 

os sensores de velocidade e o ponto de captura da imagem do veículo em infração, 

para separação das faixas de tráfego da via fiscalizada e a sinalização vertical do 

trecho que deverá estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN; 

d) Verificação do INMETRO (inicial e periódicas) de acordo com a legislação 

vigente, ou por entidade credenciada por este. 

e) Cabe a contratada, a coleta e extração de dados, para fins de backup e 

processamento para a entrega á contratante; 

f) O software para homologação das imagens e o treinamento dos operadores 

do sistema devem ser fornecidos pela contratada à contratante a fim de que esta 

possa validar os dados e imagens gerados pelos equipamentos, assim como relatórios 

de entrega de imagem a contratante e dados estatísticos gerados pelos equipamentos; 

g) O software para processamento assim como os operadores do sistema 

devem ser disponibilizados pela contratada, podendo o local para realização destes 

trabalhos ser definida pela mesma; 

h) A contratada, sempre que for realizar manutenção, deverá comunicar à 

fiscalização do contrato que, conforme necessidade, fará acompanhamento ou não de 

um técnico; 

i) Deverá atualizar tecnologicamente os equipamentos instalados, conforme as 

suas últimas versões lançadas no mercado, sem custos para a contratante. A 

atualização deverá ser apresentada ao fiscal da contratante, e implantada somente 

após sua autorização; 

j) Deverá manter os equipamentos limpos, pintados e devidamente 

identificados. 

k) Fornecer juntamente com os equipamentos fiscalizadores de velocidade, três 

equipamentos para integrar o projeto de educação para o trânsito proposto pelo 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

172 

Município de Ituporanga durante o período de vigência do presente contrato, conforme 

previsto no Projeto Básico. 

 

7.2 São obrigações da Contratante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato; 

b) Efetuar com pontualidade, os pagamentos à Contratada, após o 

cumprimento das formalidades legais; 

c) Assumir o compromisso quanto à disponibilização dos pontos de energia, do 

modo que vier a ser necessário, em conformidade com a concessionária de energia e 

ainda o pagamento mensal da fatura; 

d) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela Contratada na execução do contrato; 

e) Realizar a manutenção da sinalização horizontal que deve ser composta por 

pintura com linha simples contínua e colocação de divisores físicos (tachões), 

abrangendo o trecho entre os sensores de velocidade e o ponto de captura da imagem 

do veículo em infração, para separação das faixas de tráfego da via fiscalizada e a 

sinalização vertical do trecho, que deverá estar de acordo com a regulamentação do 

CONTRAN; 

f) Validação das imagens e aprovação dos relatórios estatísticos fornecidos 

pela contratada para emissão dos autos de processados, arcar com os custos de 

remessa postal das Notificações de infração bem como demais avisos aos infratores. 

g) Aferições, em caso de realocação de equipamentos, alteração de 

velocidade, ou qualquer outro tipo de alteração, proposta pelo contratante que 

necessite de nova aferição. 

h) Obras civis como colocação de meio-fio, tubulações e dutos para fiação de 

energia elétrica, obrigando-se a mantê-las ou substituí-las quando defeituosas durante 

a vigência do contrato; 

i) No caso de realocações de equipamentos e em casos de vandalismo o valor 

fixado para realocação é de R$ ..... por faixa, sendo obrigação da contratada efetuar 

as mudanças necessárias. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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8.1 – A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

o acompanhamento por parte do CONTRATANTE. 

8.2 – Todos e quaisquer encargos sociais, financeiros ou de qualquer natureza, 

bem como todas as despesas geradas direta ou indiretamente pelo objeto do 

presente, são de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, respondendo 

o CONTRATANTE apenas e tão somente pelo pagamento da quantia acordada na 

Cláusula Terceira. 

8.3 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

8.4 – A CONTRATADA poderá subcontratar terceiros apenas para as 

atividades meio deste objeto, desde que observadas às disposições contidas no art. 

72 da Lei n° 8.666/93 e previamente autorizadas pela Contratante. Consideram-se 

atividades meio as relacionadas com a coleta dos dados, e a manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos e instalação dos mesmos. 

8.5 – As partes elegem o foro da Comarca de Ituporanga - SC, com expressa 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias 

oriundas da execução do presente instrumento. 

E, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 

 
 
MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, xxx DE xxxxxxxxxxxxxxx DE 2021. 
 
______________________________   __________________________ 
Gervásio José Maciel     CONTRATADA 

Prefeito  
 
Testemunhas: 
 
__________________________                            ___________________________  
CPF                                                                         CPF 
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 

 

PROCURAÇÃO 

 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ ______________________, ENDEREÇO 

COMPLETO, por meio de NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, RG 

____________, CPF _______________, QUALIFICAÇÃO NA EMPRESA, constitui 

como suficiente PROCURADOR o Sr. NOME COMPLETO, RG _______________, 

CPF _____________________, outorgando-lhe poderes gerais para representar a 

referida empresa na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº _________, outorgando ainda 

poderes específicos para interpor recursos, assinar contratos e praticar os demais atos 

necessários a este procedimento licitatório. 

 

Cidade/Estado.  

Data 

 

 

____________ _____________________________________ 

<nome completo do representante legal e qualificação na empresa> 

OBS: Com assinatura do Outorgante reconhecida em Cartório. 
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ANEXO IV 

 
CONCORRÊNCIA Nº  

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

TIPOS DE EQUIPAMENTOS QUANTITATIVO UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

MENSAL  
VALOR 
TOTAL 

Equipamento fixo ostensivo 
medidor de velocidade 

17 Faixa 
 R$                       
-    

 R$                     
-    

 R$                  
-    

Equipamento fixo medidor de 
velocidade e controlador 

semafórico 
11 Faixa 

 R$                       
-    

 R$                     
-    

 R$                  
-    

      

TOTAL GERAL 
      

 R$                     
-    

 R$                  
-    

 
VALOR UNITÁRIO: R$ ............................................... 
 
TOTAL MENSAL: R$................................................ 
 
 
VALOR TOTAL DO CONTRATO (48 MESES): R$.................................................. 
 
 

Demais dados previstos no edital. 
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ANEXO V 
 

 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº 21/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que nossa empresa não contrata menores de 

dezoito anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 

quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz, cumprindo fielmente o 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1998. 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

________________________________ 

(Nome da Empresa) 

(Nome do Representante Legal) 

(Fazer em papel timbrado) 
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FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

 

Razão Social:_________________________________________________. 

CNPJ___________________________________________________. 

Endereço:____________________________________________________. 

Cidade: ________________ Estado: ___________  CEP:_______________. 

Telefone: (______) ____________ Fax: (______) ______________________ . 

Nome da pessoa para contatos:______________________________________. 

Telefone: (______) ________________ E-mail: __________________________. 

Nome completo da pessoa que assinará o contrato: _________________. 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa:_________________________________. 

Conta Bancária________________ Agencia____________ Banco _______________. 

RG nr.: ______________________     CPF: ______________________________. 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato 

específico para assinatura do contrato. 

Data: 

_______________________________________________________ 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 

 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo 
juntamente com o envelope da documentação. Caso essa empresa seja 
vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato 
referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não 
implicará a inabilitação da Proponente. 


