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 I - IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

Nome do Projeto: APARELHAMENTO DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO  E 

SUAS CIRETRAN’S PARA INSTITUIÇÃO DE VISTORIAS 

TÉCNICAS VEICULARES PARA AVALIAÇÃO DE REQUISITOS 

DE SEGURANÇA. 

 

 

Proponente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – MA 

 

 

 

II – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O Estado do Maranhão atingiu uma frota veicular de mais de 

1.424.762 (um milhão, quatrocentos e vinte quatro mil, setecentos e sessenta e 

dois reais) veículos em agosto de 2015, segundo dados do DENATRAN, desse 

total, 60% são de motociclos, 35% de veículos leves, compostos por 

automóveis, caminhonetes, pick-ups, caminhoneta e utilitários, 4% de veículos 

pesados (caminhões, ônibus e microônibus) e  1% de classificados como 

outros, todos registrados na Base Nacional de Dados do Departamento 

Nacional de Trânsito – DENATRAN. 
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA FROTA  DO ESTADO 

             DO MARANHÃO – POR TIPO DE VEÍCULO 

 

 

 

 Na última década, a frota de veículos no Maranhão cresceu mais de 

424%, tendo saltado de 318.121 veículos em dezembro de 2004, para 

1.424.762 veículos em agosto de 2015, destacando que somente a frota de 

motos representa mais de 50% do total de veículos licenciados do Estado, hoje  

perfazendo um total de mais de 700 mil veículos. 

 

 O DETRAN-MA possui atualmente atendimento na Capital São Luís e  

nos seguintes municípios – CIRETRAN’S: 

 

Seq Município Seq Município 

1 São Luís 11 Pedreira 

2 Acailândia  12 Pinheiro 

3 Bacabal 13 Presidente Dutra 

4 Balsas 14 Santa Inês 

5 Barra do Corda 15 São João dos Patos 
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6 Caxias 16 Timon 

7 Chapadinha   

8 Codó   

9 Grajaú   

10 Imperatriz   

  

 Com o continuo crescimento da frota estadual, bem como com a 

constante expansão dos serviços pretados pelo DETRAN/MA à sociedade 

maranhese com a criação de novas CIRETRANS e por fim com a 

implementação do presente Projeto, haverá a necessidade de expansão dos 

pontos de atendimento, visando principalmente suprir a demanda crescente de 

veículos do Estado, obtendo assim maior controle gerencial do sistema. As 

localidades serão readequadas conforme levantamentos estatísticos da frota 

por tipo e modelo de veículos, buscando sempre promover maior comodidade 

ao usuário. 

 
 
III – JUSTIFICATIVA 

 

O DETRAN-MA atualmente funciona com suas atividades de modo 

precário, o que traz uma série de efeitos negativos para o Estado como: Perda 

de arrecadação, baixa qualidade na prestação dos serviço, falta de eficiência e 

controle de suas atividades dentre outras.  

 

A mudança no atual sistema de vistorias realizadas no Estado, com a 

implementação de novos requisitos em sua operação, irá contribuir para 

aumento do índicie de satisfação dos usuários do DETRAN-MA, que passarão 

a utilizar um serviço moderno e ágil, através do qual será atendido de forma 

programada evitando os transtornos das filas de espera, ao mesmo tempo será 

oferecido um serviço executado com equipamentos de última geração e 
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sistemas integrados, o que terá como resultado uma vistoria efetiva e em 

harmonia com os atuais critérios exigidos pelo DENATRAN. 

 

Tendo em vista a atual situação demonstrada, e após pesquisas dos 

modelos de realização dos serviços ora discutidos no Brasil, concluiu-se que a 

melhor maneira de oferecer tal atividade à população é a contratação de 

solução completa do serviço de pré-vistoria, tal serviço consistindo na 

efetivação de todos os testes e coleta de todos os dados necessários para ao 

fim do procedimento ser expedido um relatório geral das condições e 

características do veículo vistoriado, sendo tal relatório submetido à analise do 

vistoriador oficial do Detran/MA o qual emitirá laudo liberando ou não tal 

veículo para circulação. 

 

Nossa sede e os Ciretran’s dispostos em outros municípios de nosso 

Estado, tem uma situação idêntica, nossas instalações para realização das 

vistorias não são adequadas, não possuímos equipamentos, sistemas e 

ferramentas mínimas necessária para um bom serviço, além do que nossos 

vistoriadores fazem o serviço de forma manual e incompleta, deixando de 

observar uma série de itens de segurança veicular, desrespeitando assim o 

que disciplina o Código de Trânsito Brasileiro - CTB em seu artigo 22: 

 

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 

Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: 

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, 

emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o 

Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente; 

 

Bem como o artigo 124 do CTB: 

   Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos 
os seguintes documentos: 

X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, quando houver alteração nas 
características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído; 
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XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, quando for o caso, 
conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA. 

 

Todos os meses passam pelos postos de atendimentos de vistoria do 

DETRAN-MA, mais de 22.000 (vinte e dois mil) veículos, facilmente pode-se 

concluir que a implementação de uma inspeção realizada de forma eficaz e 

qualificada, observando rigorozamente o previsto pelas normas de trânsito, 

acarretará uma redução considerável do número de acidentes ocorridos no 

Estado, tendo em vista que a vistroria tem como principal objetivo a prevenção 

de tais ocorrências, trazendo como consequência por exemplo os seguintes 

benefícios: 

 

 Redução de gastos com resgate e salvamento de vítimas no trânsito; 

 Diminuição de danos ao patrimônio público e privado; 

 Redução nos gastos com saúde e diminuição do uso de leitos 

hospitalares; 

 Diminuição das taxas de mortalidade; 

 Aumento de faturamentos da indústria de reparação veicular, com 

incremento na arrecadação de impostos e geração de empregos, com a 

conscientização de gastos em manutenção preventiva dos veículos que 

são muitas vezes mais baratas do que os realizados em uma 

manutenção corretiva; 

 Diminuição dos valores cobrados pelas seguradoras nos veículos do 

Estado; 

    

IV – OBJETIVOS 

 

4.1 – Objetivo Geral 
 

Prover a sede e as unidades descentralizadas do DETRAN-MA  de 

solução integrada de serviços e equipamentos atualizados para 
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realização de serviços de Inspeção Técnica Veicular dos veículos 

pertencentes ao Estado do Maranhão. 

 

4.2 - Objetivos Específicos 

A. Realizar de forma efetiva a Inspeção Veicular no Estado de forma a atender 

a legislação  vigente;  

B. Atender a requisição do Ministério Público Estadual para verificar as 

condições de tráfego dos veículos de transporte público do Estado, 

principalmente o transporte escolar; 

C. Reduzir os números de acidentes de trânsito no Estado; 

D. Reduzir gastos públicos com saúde, danos ao patrimônio público e privado; 

E. Conscientizar o proprietário de veículo automotor a realização de 

manutenções preventivas de seu veículo; 

F. Diminuir os valores de seguro cobrados pelas instituições a frota do Estado; 

G. Incrementar receitas do DETRAN-MA, com a adequação das taxas cobradas 

pelos serviços de vistoria técnica veicular. 

H. Avaliação preliminar das emissões de poluentes e ruídos dos veículos do 

Estado do Maranhão, visando a futura implementação do Programa de 

Controle de Poluição Veicular - PCPV 

 

 V – DEFINIÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS LINHAS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO 

ESTADO DO MARANHÃO – QUANTITATIVO MÍNIMO A SER EMPREGADO PELA 

LICITANTE VENCEDORA 

 

SEQ LOCALIDADE Postos  Linhas 

1 São Luís 4 7 

1.2 CIRETRANS   

2 Acailândia  1 1 

3 Bacabal 1 1 

4 Balsas 1 1 

5 Barra do Corda 1 1 
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6 Caxias 1 1 

7 Chapadinha 1 1 

8 Codó 1 1 

9 Grajaú 1 1 

10 Imperatiz 1 3 

11 Pedreira 1 1 

12 Pinheiro 1 1 

13 Presidente Dutra 1 1 

14 Santa Inês 1 1 

15 São João dos Patos 1 1 

16 Timon 1 1 

TOTAL 19 24 

 

 

VII – DA FORMA DE OPERAÇÃO 

 

 O projeto se desencadeará em forma definida no Termo de Referência 

anexo a este projeto Básico, contemplando os seguintes requisitos: 

 

Solução Integrada Completa de software  e equipamentos para realização 

de serviços de pré-vistoria veicular. tudo visando automatizar os 

processos para realização de vistorias de transferência e de verificação 

de itens de segurança dos veículos de transporte público, em especial os 

escolares e cumprimento da Portaria nº 466/2013-DENATRAN 

 

7.1 Equipamentos Requeridos: 

1. Regloscópio; 

2. Medidor de transparência luminosa; 

3. Opacímetro; 

4. Analisador de Gases 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 
 

  

 

9 

5. Decibelimetro Classe I; 

6. Gabinete; 

7. Camêra IP de alta resolução com infra-vermelho; 

8. Leitor de código de barras; 

9. Boroscópio; 

10. Medidor digital de profundidade de pneu; 

11. Infra-Estrutura de Rede.  

12. Dispositivo de verificação de pressão de fechamento de portas 

13. Elevador de tesoura 

14. Tablet para uso de sistema operacional 

15. Servidor de rede 

16. Infra-estrutura de rede 

17. Sistema de ar comprimido 
 

7.2 Sotware de integração dos equipamentos descritos com as seguintes 

funcionalidades: 

 

1. Implantação de OCR – Optical Character Recognition; 

2. Extinguir uso de formulários na execução da vistoria; 

3. Automação do procedimento de vistoria; 

4. Vinculação do vistoriador com o veículo para rastreabilidade futura; 

5. Padronização dos processos de verificação; 

6. Armazenamento de dados, imagens e vídeos em observância aos 

requisitos normativos federais; 

7. Otimizar processos de vistoria, com consequente incremento de 

produtividade; 

8. Integração total com equipamentos de inspeção de segurança; 

9. Integração a sistemas operacionais já existentes; 

10. Intercâmbio de informações e aplicações diversas; 

11. Gestão de Base de Dados; 

12. Atualização de equipamentos e tecnologias, 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 
 

  

 

10 

13. Capacitação técnica permanente dos usuários do sistema; 

14. Suporte Técnico permanente aos usuários e ao sistema. 

 

VIII – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A implementação do sistema de Inspeção Veicular no Estado do 

Maranhão que é o segundo maior estado em área do nordeste, com uma 

população de mais de 6,9 milhões de habitantes, está integralmente de 

encontro com os objetivos do Estado e promoverá indiretamente grande 

impacto no desenvolvimento econômico e social.   

 

 Os benefícios já explanados serão imensos a toda coletividade, 

trazendo de imediato a redução de índices de acidentes, atendimentos de 

resgate, uso de leitos hospitalares, conscientização da população para 

verificação e controle preventivo de itens de segurança, diminuição nos gastos 

de vias e danos ao patrimônio público e particular, além do oferecimento a 

população a preços módicos da avaliação precisa do veículo objeto de 

transferência por compra e venda, além dos de uso de transporte público 

constantemente inspecionado e consequentemente seguro. 

  

No tocante a economia, teremos imediatamente aumento de 

arrecadação de ICMS na venda de peças e acessórios de veículos, aceleração 

do processo de renovação de frota, aumento das vagas de emprego dentre 

muitos outros benefícios, sendo que passaremos de uma situação hoje 

desconfortável perante os usuários do serviços do DETRAN-MA para uma 

posição de excelência e referência nacional. 

  

 
 
 
 
 

SÃO LUÍS, 19 de setembro de 2015 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. XX/2015 - CSL/DETRAN-MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

1 - APRESENTAÇÃO 

  

  

O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MA, visando desenvolver 

com maior e melhor desempenho suas ações com vistas a propiciar melhor satisfação 

aos usuários dos nossos serviços, pleiteia a contratação de solução completa de Pré-

Vistoria de Veículos no intuito de adequar seu sistema de Vistoria Veicular com as 

normas vigentes emitidas pelo CONTRAN e pelo DENATRAN, bem como de 

modernizar tal serviço buscando excelência na sua prestação à sociedade. 

 

 

2 - OBJETO 

  

 Contratação de empresa para fornecimento de Solução Integrada Completa de 

serviço de Pré-Vistoria, tal serviço consiste na efetivação de todos os testes e coleta de 

todos os dados necessários para ao fim do procedimento ser expedido um relatório geral 

das condições e características do veículo, tal relatório será submetido ao vistoriador 

oficial do Detran/MA o qual emitirá laudo liberando ou não tal veículo para circulação. 

Tal solução é composta por mão de obra especializada, software e equipamentos para 

realização de serviços de verificação de veículos. Tudo visando automatizar os 

processos para realização de vistorias de transferência e de verificação de itens de 

segurança dos veículos particulares, de transporte público e em especial os escolares. 

Bem como o cumprimento da Resolução nº 466/2013-CONTRAN. 
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O presente termo de referência tem sua parte técnica elaborada segundo o que 

disciplina a Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), Resolução 466/2013 do 

CONTRAN, Portaria nº 38/2014 do DENATRAN, NBR nº 14040 da ABNT, Portaria nº 

155/2005 do INMETRO, Resolução nº 06/2010 do IBAMA e Resolução nº 418/2009 do 

CONAMA. 

  

  

3 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO  
 

 Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global (percentual), tendo como critério 

de disputa entre as licitantes o maior percentual de repasse ofertado ao DETRAN/MA 

para Contratação de empresa para fornecimento de Solução Integrada Completa de 

serviço de Pré-Vistoria por este Departamento de Trânsito, conforme detalhamento e 

especificações estabelecidas neste Termo de Referência, em conformidade com a Lei n° 

10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, 

e, subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como nas 

Resoluções e Portarias do DENATRAN.  

  

 Na presente licitação deve ser adotado o Sistema de Registro de Preços 

(SRP), isso se faz necessário pelo fato de haver necessidade de contratação 

frequente do objeto ora licitado, uma vez que o crescimento continuo da frota de 

veículos do nosso Estado exige constante abertura de novas linhas e postos de 

vistoria veicular, sem falar que a cada nova CIRETRAN criada obrigatoriamente 

é aberta uma nova linha de vistoria, além disso destaque-se que o serviço objeto do 

certame será remunerado por unidade de vistorias realizadas, bem como será 

prestado em varias unidades do DETRAN, tendo em vista que as vistorias são 

feitas de forma descentralizadas (realizadas em todas as CIRETRANS e em alguns 

Postos de Atendimento) e por fim frisamos que não é possível definir previamente 

o quantitativo de vistorias a serem realizadas e logo não há como prever o 

quantitativo de serviço a ser demandado pela Administração Pública. Logo dado a 

complexidade da contratação ora debatida e em respeito ao disposto no Artigo 3º, 

incisos “I”, “II”, “III” e “IV” do Decreto Estadual nº 31.017/2015 mostra-se 

evidente que a necessidade e obrigatoriedade da adoação do SRP. 

 

 

3.1. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO – 

DETRAN/MA 

   

4 - META 

 

 Contratar pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, empresa especializada, para 

prestar os serviços abaixo discriminados. 
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 Destacamos que o contrato de 36 (trinta e seis) meses se justifica pelo alto grau 

de investimento que a licitante vencedora terá que mobilizar para cumprir o serviço 

licitado, bem como pelo alto grau de complexidade da presente licitação, o que acaba 

por inviabilizar a realização de licitações anuais para a solução ora contratada. 

 

5 - DISCRIMINAÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DAS METAS  

 

5.1. Os serviços de pré-vistoria veicular ora licitados consistirão na execução 

integrada das seguintes atividades abaixo relacionadas:  

 

5.1.1. Reconhecimento de placa via OCR: 

 

a. OCR – (Optical character recognition) Reconhecimento óptico de 

caracteres. 

b. Reconhecimento automático da Placa do veículo. 

c. Confronto da placa do veículo com a documentação apresentada. 

d. Validação do veículo para seguir a inspeção completa. 

e. Atividade realizada via sistema OCR com câmeras IP de alta resolução e 

integração a PC. 

 

5.1.1.1. Equipamentos necessários para realização do serviço: 

 

 Câmera IP de Alta Resolução com Infra-Vermelho; 

 Tablet para uso do sistema operacional – Windows; 

 Servidor de Rede; 

 Infra-Estrutura de Rede; 

 Sistema de Integração; 

 

5.1.2. Verificação Documental: 

 

a. Verificação dos documentos associados exigidos; 

b. Confronto das informações pertinentes ao veículo, como: Propriedade, 

Chassi, Placa, tipo de veículo, etc. Atividade realizada com Software 

aprovado pelo Detran via Tablet com sistema operacional Windows. 

 

5.1.2.1. Dos equipamentos necessários para realização do serviço: 

 

 Câmera IP de Alta Resolução com Infra-Vermelho; 

 Leitor de Código de Barras; 

 Tablet para uso do sistema operacional – Windows; 

 Servidor de Rede; 

 Infra-Estrutura de Rede; 

 Sistema de Integração. 
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5.1.3. Registro Fotográfico de chassi e motor: 

 

a. Registro online fotográfico de alta resolução do veículo nas faces: 

Frontal, Posterior e Panorâmica; 

b. Registro online fotográfico do número do chassi e número do motor; 

Atividade realizada com Câmeras IP fixas, Boroscópio e gravação 

automática em PC com sistema operacional Windows. 

 

 

5.1.3.1. Dos equipamentos necessários para realização dos  serviço: 

 

 Câmera IP de Alta Resolução com Infra-Vermelho 

 Leitor de Código de Barras 

 Boroscópio 

 Tablet para uso do sistema operacional – Windows 

 Servidor de Rede 

 Infra-Estrutura de Rede 

 Sistema de Integração 

 

 

5.1.4. Inspeção Visual e Registro Fotográfico dos itens obrigatórios e de 

segurança do veículo: 

 

a. Verificação e registro fotográfico online de todos os itens obrigatórios do 

veículo. 

b. Verificação e registro fotográfico online de todos os itens de segurança 

do veículo. Atividade realizada com Software aprovado pelo Detran via 

Tablet com sistema operacional Windows. 

c. Verificação do alinhamento e eficiência do sistema de faróis de 

iluminação. Atividade realizada com o Regloscopio eletrônico conectado 

a PC com sistema operacional Windows. As atividades de (a) a (e) 

devem estar em concordâncias com as normativas do 

Denatran/Contran/ABNT. 

 

 

5.1.4.1. Dos equipamentos necessários para realização do serviço: 

 

 Câmera IP de Alta Resolução com Infra-Vermelho 

 Leitor de Código de Barras 

 Boroscópio 

 Medidor de Transparência luminosa 

 Medidor Digital de Profundidade de pneu 

 Regloscópio 

 Tablet para uso do sistema operacional – Windows 

 Sistema de Ar Comprimido 
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 Servidor de Rede 

 Infra-Estrutura de Rede 

 Sistema de Integração 

 

 

5.1.5. Verificação das Emissões de Gases e Ruídos: 

 

a. Verificação e registro fotográfico online de acordo as normas 

CONAMA/IBAMA para itens obrigatórios e em perfeito funcionamento 

prévios a inspeção de emissões. O item (a) deve ser realizado com 

Software aprovado pelo Detran via Tablet com sistema operacional 

Windows. 

b. Verificação das emissões do ciclo Otto de acordo com as normativas 

vigentes do CONAMA/IBAMA. 

c. Verificação das emissões do ciclo Diesel de acordo com as normativas 

vigentes do CONAMA/IBAMA. 

d. Verificação das emissões de ruídos de acordo com as normativas 

vigentes do CONAMA/IBAMA. As atividades (c), (d), (e) devem ser 

realizadas com Software aprovado pelo Detran via PC com sistema 

operacional Windows e em concordâncias com a integração de dados 

com o Detran. 

e. Emissão de laudo técnico de acordo com o formato oficial definido pelo 

Detran. 

 

5.1.5.1. Dos equipamentos necessários para realização dos  serviço: 

 

 Câmera IP de Alta Resolução com Infra-Vermelho 

 Leitor de Código de Barras 

 Decibelímetro Classe 1 

 Analisador de Gases 

 Opacímetro 

 Gabinete 

 Captador de RPM 

 Tablet para uso do sistema operacional – Windows 

 Sistema de Ar Comprimido 

 Servidor de Rede 

 Infra-Estrutura de Rede 

 Sistema de Integração 

 

5.1.6. Emissão de documentos e exportação de dados 

 

a. Consolidação e emissão de dados, resultados e documentos emitidos. 

b. Impressão de relatórios de acordo com as rotinas do Detran. 

c. Impressão de Documentos Oficiais ao proprietário e Detran. 

d. Exportação de dados de acordo com o lay-out determinado pelo Detran. 
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e. Gestão completa da linha online.  

f. Gestão de dados e back-ups de acordo com as rotinas de segurança do Detran. 

 

5.1.6.1. Dos equipamentos necessários para realização dos  serviço: 

 

 Tablet para uso do sistema operacional – Windows 

 Servidor de Rede 

 Infra-Estrutura de Rede 

 Sistema de Integração 

 

 

5.2. Da Forma da Prestação dos Serviços da Solução 

 

 Os serviços acima discriminados serão prestados pela licitante vencedora de 

forma integrada executados em Linhas de Vistorias, pelas quais passarão os 

veículos submetidos à inspeção, ao final de todo o procedimento será gerado um 

relatório virtual com todos os dados e resultados daquele veículo, tal relatório será 

encaminhado via sistema para o vistoriador oficial do DETRAN/MA que realizará 

a analise de tais dados e decidirá sobre a liberação ou não daquele para circulação, 

ou ainda pelo refazimento de algum dos serviços acima descritos. 

 

5.3. Do Local da Prestação de Serviço 

 

 O serviço ora licitado será prestado nos locais indicados na tabela a abaixo: 

 

Quantidade

de Linhas de 

Vistoria 

LOCALIDADES ENDEREÇOS 

07 
SÃO LUÍS – SEDE e 

POSTOS 

- SEDE: Av. dos Franceses, s/n, Vila Palmeira, São Luís - MA - CEP: 

65036-901. 

- Posto Shopping do Automóvel: Av. dos Holandeses, S/N, Praia Shoping, 

Loja 8910, Calhau – CEP: 65071-380. 

- Posto Shopping DalPlaza (COHAB): Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 

619, Cohab. 

- Posto Avançado de Paço do Lumiar: Estrada de Ribamar, MA 201, em 

Paço do Lumiar.  

03 
CIRETRAN de 

IMPERATRIZ 

Rua 15 de novembro, 400, bairro Rio, Km 1.356 – (99) 35231-1525 

01 CIRETRAN de CAXIAS Rua Cel. Líbano Lobo, s/n – Centro – (99) 35213-690 

01 CIRETRAN de CODÓ Rua Cônego Mendes, 465 – Centro – (99) 3661-1053 

01 
CIRETRAN de 

BALSAS 

Rua 04 de Setembro, 130 – Centro – (99) 3541-2898 

01 
CIRETRAN de 

BACABAL 

Rua Profª Alice Mendes, s/n – Centro – (99) 3621-0672 

01 
CIRETRAN de 

CHAPADINHA 

Rua Atalaia Vieira de Almeida, 1999 – Centro – (98) 3471-1025 

01 
CIRETRAN de 

PEDREIRAS 

Rua das Laranjeiras, s/n – Centro – (99) 3642-1964 
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01 
CIRETRAN de 

PINHEIRO 

Rua Abraão Soares, s/n – Centro – (98) 3381-1260 

01 
CIRETRAN de SANTA 

INÊS 

Rua do Fio, s/n – Santa Cruz – (98) 3653-2301 

01 CIRETRAN de TIMON Rua Antonio Marques, 750 – Parque Piaui – (99) 33172400 

01 
CIRETRAN de 

AÇAILÂNDIA 

Av. Santa Luzia, 234 – Centro – (99) 3358-0199 

01 
CIRETRAN de 

PRESIDENTE DUTRA 

Av. Tancredo Neves, s/n – Centro – (99) 3663-0746 

01 
CIRETRAN de BARRA 

DO CORDA 

Av. Manoel Mariano de Souza, 480, INCRA – (99) 3643-1769 

01 
CIRETRAN de 

GRAJAÚ 

Av. Antonio Borges, 212 – Trizidela – (99) 3532-6969 

01 
CIRETRAN de SÃO 

JOÃO DOS PATOS 

Av. Pres. Médice, 2615 – Centro – (99) 3551-2767 

 

  

 O número de linhas de vistorias para cada localidade foi determinado 

calculando-se a média mensal do total de vistorias realizadas em São Luís e dividindo 

tal média pelo número de linhas que hoje atendem a demanda da capital.  

 

 Segundo a tabela anexa a esse termo de referência, na qual encontramos o 

número de vistorias realizadas nos últimos doze meses em cada um dos pontos 

presentes no quadro acima, temos que o número total realizado em São Luís (Sede, 

Posto do Shopping do Automovél, Posto da Cohab e Posto do Maiobão) foi de 78.212 

(setenta e oito mil duzentos e doze), logo a média mensal de vistorias em São Luís é de 

6.518 (seis mil quilhentos e dezoito) procedimentos, o que representa para cada uma das 

07 (sete) linhas existentes na capital um total de 931 (novecentos e trinta e uma) 

vistorias por mês. 

 

 Assim, fica estabelecido que obrigatoriamente toda CIRETRAN, existente ou 

que vier a ser criada, independentemente da frota de sua regional e do número mensal 

de vistorias realizadas, deverá ter pelo menos 01 (uma) linha de vistoria fucionando, e 

sempre que a média do local alcançar múltiplos de 931 será instalada uma nova linha de 

inspeção. 

 

 A disposição das 07 (sete) linhas de vistoria da Capital será determinada por ato 

do Diretor Geral do DETRAN que as dividirá entre a SEDE e os Postos de Atendimento 

da Grande São Luís. 

 

 Visando maior eficiência nos serviços a empresa vendedora deverá realizar 

visita prévia nas instalações dos prédios indicados acima sob orientações dos 

administradores ou pessoas por eles indicadas. Esta vistoria tem como objetivo verificar 

as condições e identificar as necessidades de adaptações dos locais de instalações das 

linhas de vistoria, podendo a licitante abrir mão dessa visita por meio de declaração 

expressa; 
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5.4. Prazo de Operacionalização 

 

 

 A licitante vencedora deverá instalar e operacionalizar todo o sistema 

descrito no presente termo de referência no prazo máximo de 30 dias para a 

SEDE, Postos de Atendimento da Grande São Luís e CIRETRAN de Imperatriz, e 

no prazo máximo de 90 dias para as demais localidades, ambos os prazos contados 

da data da assinatura do contrato. 

 

 

5.5. Especificações, Unidades e Quantidades 

 

 

I

T

E

M 

DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 
UNID. 

QTD./

Ano 

VALOR 

DA 

TAXA* 

REPASSE 

MINÍMO AO 

DETRAN/MA 

(%) 

VALOR 

MINÍMO 

REPASSADO 

AO DETRAN 

VALOR 

MÁXIMO 

REPASSADO 

À 

LICITANTE 

0

1 

Serviço de Pré-Vistoria 

atividade desenvolvida 

nos termos especificados 

neste Termo de 

Referência 

Unid. 600.000 R$ 81,00 5% do valor da taxa 

R$ 

2.430.000,00 

R$ 

46.170.000,00 

 

* A taxa de Vistoria é determinada pela Lei Estadual 7.799/02, correspondendo 

atualmente ao Valor de R$ 81,00 (oitenta e um) acima previsto na tabela. 

 

6 – DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO 

SERVIÇO DE PRÉ-VISTORIA: 

 

Os equipamentos acima citados como necessários para a execução dos serviços 

de pré-vistoria devem apresentar as seguintes configurações: 

 

 

6.1. Regloscópio 

 

 Equipamento destinado à verificação do alinhamento e da intensidade luminosa 

dos faróis. deve prever regulagem do painel interno, a fim de atender a inspeção 

de veículos leves e pesados. O regloscópio deve possuir as seguintes 

características: 

a) Instalação: móvel; 

b) Altura de leitura dos faróis: 0,3 m a 1,3 m do piso (mínimo); 

c) Medição da intensidade luminosa através de luxímetro; 

d) Indicador das medições efetuadas com linhas de referência que 

correspondam aos limites dos fachos óticos a distância de 10 m; 
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e) Medição de Xenon/Bi-Xenon/LED/Matrix LED. 

 

 

6.2. Medidor de transparência luminosa 

 Aplicação: medição de transmitância luminosa de vidros, películas, plásticos e 

de outros materiais simples ou compostos. 

 Método de medição: integral. 

 Faixa de medição: 0,0% à 100,0% . 

 Resolução do dispositivo indicador: 0,1%. 

 Espessura do material a ser medido: 0 à 8mm. 

 Curvatura do material a ser medido: o raio deve ser superior a 2 metros em 

qualquer das direções. 

 Temperatura de operação: de -10 à 55 °C. 

 Umidade relativa do ar: até 90% sem condensação. 

 Alimentação: baterias de Íon de Lítio interna, recarregáveis através de um 

carregador próprio bivolt, que funciona na faixa de 100 à 240 Volts. 

 Tempo de carga das baterias: 95% da carga em 5 horas. 

 Quantidade de medições por carga das baterias: mínimo de 150 medições. 

 Auto-desligamento: após 3 minutos sem uso ou toque nas teclas. 

 Bloqueio: de medição com bateria fraca. 

 Fonte de radiação óptica: lâmpada incandescente com temperatura de cor de 

(2856 ± 50) K, composição espectral correspondente ao Iluminante Tipo A CIE. 

 Detector óptico: fotodiodo de silício com sensibilidade espectral relativa 

correspondente à  função de eficiência luminosa espectral para a visão fotópica. 

 Erro relativo máximo: ± 3%. 

 Repetitividade : ± 1,5%. 

 Influência da luz externa: < 0,3%. 

 Influência da espessura da amostra:<0,4% 

Observações: 

Modelo aprovado pelo INMETRO e Homologado pelo DENATRAN  

 

6.3. Opacímetro  
 

 Modelo do equipamento aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial- INMETRO.  

 OPACÍMETRO DE AMOSTRAGEM DE FLUXO PARCIAL-Módulo de 

análise de opacidade da fumaça para veículos a Diesel, contendo Display LCD 

com teclas de funções integradas e impressora térmica em unidade autônoma – 

Tipo Stand-Alone, com interface LAN ou WLAN. 
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 Acessórios inclusos: Manual de Operação em Português, Sensor de Temperatura 

de Óleo, Sensor Piezoelétrico/Vibração, Banco Ótico, Sonda de Prova, 

Prolongador de sonda de captação vertical e Escova de Limpeza. 

 Características Técnicas:  

a) Tensão de alimentação: 115 – 230 VAC/ 50 – 60 Hz;  

b) Potência Máxima: 65 W;  

c) Comprimento efetivo da câmara de medida: 0,215 m +- 0,005 m; Tempo de 

pré-aquecimento: de 3 a 6 min dependendo da temperatura ambiente;  

d) Ajuste zero e calibração antes de usar automático;  

e) Controle do ajuste zero: automático para a central de filtro elétrico até 50%; 

f)  Limite da temperatura ambiente para operação: +5 a +40°C;  

g) Humidade: 30% a 90%;  

h) Temperatura de armazenamento: -32°C a +55°C;  

i) Limite da faixa do valor medido: Opacidade: 0,00 a 9,99 m-1; Resolução 

0,01 m-1;  

j) Máximo erro relativo: Condições padrão inferiores a (temperatura +20 °C, 

pressão atmosférica 1013 hPa, humidade relativa 60% +/-15%), erro de 

opacidade inferior a 0,15 m-1;  

k) Limite da faixa que influência fatores (que permitem correção do valor da 

opacidade): Temperatura da fumaça sendo a medida: 0-256°C (resolução 

1°C);  

l) Tempo de resposta física 10% a 90%: inferior a 0,2 Seg. para gás 75L/min;  

m) Tempo de resposta elétrica: 0,9 Seg. 

 Características do Software: Software de operação em atendimento as normas da 

Instrução Normativa Nº 418/09 do CONAMA e regulamento técnico 

metrológico – RTM - Portaria INMETRO Nº 060/2008. 

 

6.4. Analisador de Gases 

 

 Modelo do equipamento aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial- INMETRO.  
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 ANALISADOR DE GASES - Módulo de análise de gases para veículos 

movidos a Gasolina, Etanol, Gás Natural e GLP, contendo Display LCD com 

teclas de funções integradas e impressora térmica em unidade autônoma – Tipo 

Stand-Alone, com interface LAN ou WLAN. 

 Acessórios inclusos: Manual de Operação em Português, Sensor de Temperatura 

de Óleo, Sensor de RPM Indutivo e Sonda de Prova. 

 Características Técnicas:  

a) Pressão atmosférica: 750 – 1150 hPa;  

b) Voltagem principal: 115 –230 VAC (+10% -15%);  

c) Potência: 80 W;  

d) Frequência: 50 – 60 Hz;  

e) Temperatura ambiente: +5 °C a 40 °C;  

f) Temperatura do gás: 200 °C (tolerado pela sonda);  

g) Temperatura de armazenamento: –32 °C a+55 °C;  

h) Umidade relativa: <98% não condensada;  

i) Tempo de pré-aquecimento: <6 minutos até 20 °C (3 minutos no mínimo);  

j) Tempo de resposta: 6,3 segundos para HC, CO, CO2, 28 segundos para o 

oxigênio (transição de 20,9% para 0,1% para gás com 0% O2);  

k) Vazão nominal da bomba: 7,6 l/min; Vazão mínima da bomba: 7,1 l/min;  

l) Vazão máxima da bomba: 7,8 l/min;  

m) Variação da pressão do ar: Correção automática integrada no sensor de 

pressão absoluta;  

n) Ponto zero e sensibilidade: Compensação automática; Auxiliador da bomba 

automática e ponto zero automático; Gamas de Medidas:HC = 0 a 20000 

ppmHexane; CO =0 a 15 %; CO2 =0 a 20 %; O2 =0 a 21,7 %; NOx =0 a 

5000 ppm; Regime do motor =0 a 9999 RPM; Temperatura de Óleo =-5 a 

150 °C; CO Corrigido =0 a 10 %; Coeficiente ar/combustível (Lambda) = 

0,600 a 1,200; Precisão:HC =10 ppm; CO =0,03 %Absoluta ou 5 % da 

leitura do valor; CO2=0,3 % Levar em conta o maior deles; O2=0,1 %; 

NOx=32ppm (0 .. 1000ppm); 60 ppm (1001 .. 2000 ppm);  120 ppm 
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(2001 .. 5000 ppm); Regime do motor =+-10 RPM; Temperatura de óleo = 

+-1 °C; CO Corrigido = 0,03 %; Coeficiente ar/combustível (Lambda) = 

0,03; Resolução: HC =1 ppm; CO=Resolução normal: 0,01 % vol / 

Resolução alta: 0,001 % vol; CO2=Resolução normal: 0,1 % vol; O2 = se 

O2<4 % vol. Alta resolução: 0,01 % vol; Caso contrário, resolução normal: 

0,1 % vol; NOx=1 ppmvol; Regime do motor =1 min; Temperatura de óleo 

=1 °C; CO Corrigido =0,01 %; Coeficiente ar/combustível (Lambda)= 0,001 

ou 0,01selecionáveis. 

 Características do Software: Software de operação em atendimento as normas da 

Instrução Normativa Nº 418/09 do CONAMA e regulamento técnico 

metrológico – RTM - Portaria INMETRO Nº 060/2008. 

 

 

6.5. Decibelímetro Classe I  

 

 Medidor de nível de pressão sonora tipo 1, com display e teclado (Norma IEC 

61672) e ANSI - Analisador espectral em tempo real, terços de oitava: 10 Hz a 

20 kHz (MóduloEF310); Medição de 84 parâmetros simultaneamente com 

escala única de medição: 23 a 140 dB e bandas de oitava: 31,5 Hz a 16 kHz 

contendo: Microfone 1/2"; Protetor de vento; De 16,4 a 140 db; Escala Linear 

para medição de pico de 55 a 140 dB; Ponderação Frequencial A, C e Z; 

Ponderação Temporal F (Rápido) e S (Lento) conforme tolerância daclasse 1; 

Leq e estatísticas - L1 a L99;  Analisador com função logging; Controle de 

medição: manual e automática; Dispor de memória circular que permite 

descarregar os dados enquanto mede; Multiconectividade com o PC: USB, 

Bluetooth®, modem e série; Pré-amplificador extraível para cabos de extensão e 

para kit de exterior. Deverá estar incluso com equipamento: software, cabo 

USB, maleta e Certificado de calibração de acordo com INMETRO segundo a 

Norma IEC 61672. Atender as normas: IEC 61672; Resolução Conama 01; 

ABNT 10.151 e 10.152; NR 15 (Ruido Laboral); NHO 01 (Ruido Laboral para 

evidência Social), ANSI.  
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6.6. Gabinete 

 

 O gabinete utilizado para acomodar os analisadores de gases ou fumaça deverá 

atender aos seguintes requisitos: 

a) Gabinete externo robusto, fechado, acomodando todo o conjunto (apenas o 

monitor, Teclado e mouse podendo ser externo) com 4 (quatro) rodízios, 

sendo dois deles com freio/trava e com alças em ambos os lados para a 

movimentação; 

b) Gabinete apresentando fechamento traseiro e frontal que impeça ou iniba o 

acesso não autorizado ao seu interior, previsão para lacre, proteção para o 

teclado, caso não seja emborrachado e impermeável, ventilador com tomada 

de ar para o exterior; 

c) Suporte para fixação/repouso das sondas e captadores, e respectiva fiação, 

com dispositivo para coleta de pingos de óleo da sonda de temperatura. 

 

6.7. Camêra Ip De Alta Resolução Com Infra-Vermelho: 

 

 Interface de  API aberta para a integração de softwares; 

 Vídeo inteligente:  Vídeo baseado em detecção de movimento, alarme ativo 

contra violações: 

 Acionamento de  Vídeo inteligente; 

 Eventos: 

a) Ações de eventos   Carregamento de arquivo: FTP, HTTP, 

compartilhamento de rede; 

b) Notificação HTTP e TCP Buffer de vídeo pré e pós-alarme; 

c) Stream de dados de evento; 

d) Auxílios de contador de pixel 

 Caixa da Câmera: Alumínio e plástico; 

 Compartimento de acrilato com classificação IP66; 

 Processador e  memória: 128 MB RAM, 128 MB Flash; 

 Alimentação: Power over Ethernet IEEE 802.3af Classe 1; 

 Conectores:  RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; 
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 Armazenamento: Suporte de gravação em compartilhamento de rede e de 

borda (Network Attached Storage - NAS ou servidor de arquivo); 

 Condições de Temperatura: -20 °C a 50 °C; 

 Umidade: 20% – 80% RH (sem condensação) -20 °C a 50 °C Umidade 15 - 

100% RH (com condensação); 

 Aprovações: EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, 

EN 61000-6-3, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe 

B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC Classe  A, IEC/EN 60950-

22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 

60068-2-27, IEC 60529 IP66,  IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78; 

 Lente varifocal de DC íris: 1 MP/HDT V 720p; 

 Sensor de imagem CMOS RGB para varredura progressiva de 1/4 polegada; 

 Varifocal 2,8 - 8 mm: Visão de 77° - 29°; 

 Ângulo de visão horizontal; 

 Sensibilidade: à 2.8mm a 0,6 lux; 

 Taxa de quadros:  30 fps em todas as resoluções; 

 Tempo do obturador:  1/24 500 s a 1/6 s; 

 Configuração de Compactação de Imagem: Cor, Brilho, Nitidez, Contraste, 

Equilibrio de Branco, Controle de Disposição, Zonas de Exposição de luz de 

fundo;  

 Protocolos  IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, QoS Layer3 DiffServ, FTP, SMB, SMP. 

 

6.8. Leitor de Código de Barras 

 

 

 Características gerais: 

a) Comunicação sem fio, padrão IEEE 802.15.4 (Zigbee); 

b) Frequência de 2,425 ou 2,480 GHz; 

c) Distancia de trabalho de até 100metros; 

d) Taxa de captura de 270 varreduras por segundo; 

e) Profundidade de campo de 10 a 320mm; 
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f) Instalação "plug-and-play", sem necessidade de nenhum software ou driver 

 

 Características do rádio receptor: 

a) Minúsculo rádio receptor tipo pendrive, sem qualquer base ou "cradle"; 

b) Interface USB HID / USB ComPort emulation (USB-COM); 

c) Acompanha Cabo extensor USB para melhor posicionamento do rádio 

 

 Características ópticas: 

 

a) Sensor linear tipo CCD (Charge Coupled Device) de 2500 pontos; 

b) Fonte de luz por LED vermelho (660nm); 

c) Resolução de 0,0762mm (3mil); 

d) Profundidade de campo de 30 a 200mm com códigos de 0,33mm (13mil); 

e) Taxa de captura de 270 varreduras por segundo; 

f) Contraste mínimo entre barras / espaços de 45%; 

 

 Características Elétricas: 

 

a) Tensão de alimentação de +3,3Vcc ± 5%; 

b) Consumo máximo durante as leituras de apenas 110mA; 

c) Consumo máximo em espera de 90mA; 

d) Consumo máximo em sleep mode de 0,3ma; 

e) Bateria interna, selada, tipo Lithium-ion de 3,6V; 

f) Capacidade da bateria de 1260mAh, para 60.000 leituras por carga; 

g) Carga via cabo USB, que acompanha o produto; 

h) Carga total em aproximadamente 4 horas; 

 

 Características ambientais: 

 

a) Temperatura de operação de 0°C a 50°C; 

b) Temperatura de armanezamento de -20°C a 60°C; 

c) Humidade de operação de 20% a 85%; 

d) Humidade de armazenamento de 10% a 90%; 

 

 Características físicas:  
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a) Corpo em ABS de alto impacto; 

b) Resistente a quedas de até 1,5 metros sobre superfície de concreto; 

 

 Certificados: 

 

a) CE, TELEC RF, RoHS 

 

6.9. Boroscópio 

 

 Características: 

a) 3,5 "TFT LCD: 3.5" ângulo-extra com visão ampla e clara TFT, resistente á 

óleo e a riscos do vidro temperado; 

b) LED com ajuste de brilho/contraste: botão +/- para ajuste de brilho e 

contraste; 

c) Zoom e espelho: 1,5x e 2X maiores imagens e espelho horizontal para a 

identificação do código; 

d) Gravação de vídeo e instantâneo: Registros resolução VGA (640x480 pixel) 

clips de vídeo e imagens estáticas com avaliação reprodução instantânea AV 

out: Permite o monitor de TV  e interfaces com computador, Preto e Branco 

e colorido para  inspeções especificas; 

e) Modo de medição para a análise objetos de difícil acesso; 

f) Opções de sonda: Sonda câmera frontal / lateral: 3,9 milímetros;  

g) Camêra Dupla na sonda: 4,9 milímetros; 

h) Duas formas de Articulação: 6,0 milímetros; 

 Sistema Principal: 

a) Display: 3,5 "TFT LCD QVGA; 

b) Alimentação: 4x pilhas alcalinas AA (incluídas); 

c) Vida útil da bateria: 4 horas (típico); 

d) Armazenamento: Cartão SD (SDHC), até 32G; 

e) Saída de Video: NTSC e PAL; 

f) Formato dos vídeos e fotos:. avi/jpg; 

g) Resolução de vídeo / foto: 640 x 480; 

h) Temperaturas de Funcionamento: 0ºC ~ 60 ºC; 
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i) Temperaturas de armazenamento: 0ºC ~ 60ºC. 

 

6.10. Medidor Digital de Profundidade de Pneu 

 

 Display: Cristal líquido de 4 (quatro) dígitos; 

 Botão Iniciar:  Botão de Reset; 

 Unidade de medida: mm/inch; 

 Faixa de medição: 0-25 mm; 

 Resolução: 0,001 mm; 

 Umidade relativa: 0-80%; 

 Alimentação:  3V tipo CR2032, de Lítio com tecla On-OFF. 

 

6.11. Dispositivo de Verificação de Pressão de Fechamento de Portas 

 

 Equipamento portátil para controle da rotina de teste com display com backlight 

e botoeiras de acionamento; 

 Dispositivo eletromecânico para verificação da pressão de fechamento de portas 

de veículos de transporte público; 

 Medição de força efetiva e máxima; 

 Medição da faixa de ativação e permitir o ajuste de faixa; 

 Verificação do ponto de pressão da mão; 

 Verificação do ponto de pressão do braço; 

 Transmissão de dados e resultados. 

 

6.12. Elevador de Tesoura 

 

 Elevador Automotivo pantográfico de 3,5 Toneladas; 

 Sistema de anti-bloqueio com válvulas de segurança; 

 Mínima altura:  330 mm; 

 Máxima altura: 2160 mm; 

 Mínimo comprimento das rampas: 1440 mm; 

 Máximo comprimento das rampas: 2160 mm; 

 Potencia: 2,2 KW; 
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 Alimentação: 380V Trifásico; 

 Ar Comprimido: 4-6 Bar. 

 

6.13. Tablet para Uso de Sistema Operacional 

 

 Tablet de 8” Processador  Processador Intel® Atom ™ (Quad Core); 

 Sistema Operacional Windows 8.1; 

 Office Home & Student 2013 Incluído; 

 Tamanho Da Tela de 8"; 

 Exibição1280 x 800; 

 Memória de 2GB; 

 Disco Rígido 32GB ou 64GB; 

 Resolução da câmera (dianteiro/ traseiro) de 1,2 MP/ 5MP; 

 Bateria Integrada; 

 Portas Micro USB. 

 

6.14. Servidor de Rede 

 

 Processador: Processador Intel® Xeon E3-1220v2 3.10 GHz, 8M Cache, Turbo, 

Quad Core/4T (69W); 

 Sistema operacional: Windows Server® 2012 Foundation, 15 Usuários Sem 

CALs; 

 Memória RAM1: Memória de 8GB (1x8GB), 1600Mhz, DR, Low Volt 

UDIMM (Velocidade depende da CPU); 

 RAID: RAID 1, para Controladora PERC H200, até 2 HDs; 

 Armazenamento: 500GB 7.2k RPM Serial ATA 3Gbps 3.5-in Cabled Hard 

Drive: 

 Garantia: 1 ano de garantia com atendimento local; 

 Chassi: Servidor Torre de 1 Processador - PowerEdge T110 II - BRH9152; 

 Unidade óptica: Unidade de DVD+/-RW SATA (16x) – Interna. 

 

 

http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:graphics-and-system-memory&c=br&l=pt&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Detalhes%20Importantes&flip=false&eventType=rollover
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6.15. Infra-Estrutura de Rede 

 

 A empresa vencedora, deverá entregar instalada toda a infra-estrutura de rede de 

informática compatível com o escopo do projeto, servidor e postos de trabalho, 

em concordância com a plena integração do sistema (turn-key). 

 

6.16. Sistema de Ar Comprimido 

 

 A rede pressurizada e os compressores necessários ao procedimento de 

descontaminação serão de responsabilidade da Contratada, fornecimento, 

instalação e manutenção com a seguinte configuração mínima: 

a) Pressão: 140 até 150 Lbf/pol - 9,7 até 10 Bar; 

b) Capacidade de Armazenamento:100 até 150 Lts; 

c) Potência: 2 até 3 HPs; 

d) Alimentação de Rede: Entrada dual 110 a 220v 

 

6.17. Fornecimento de sistema de reconhecimento automático de placas em 

sincronismo com os veículos liberados na recepção da administração, com 

leitura via OCR; 

 

 Descrição detalhada dos serviços a serem realizados: 

a) Instalação em todos os Centros de Inspeção de no mínimo 03(três) câmeras 

conectadas a PC; 

b) Reconhecimento automático por meio de software das placas dos veículos 

em sincronismo com os veículos liberados na recepção da administração via 

leitura OCR; 

c) Armazenamento da imagem frontal, traseira e panorâmica dos veículos para 

registro dos mesmos e associação das verificações correspondentes; 

d) Transmissão dos dados via TC/IP para o servidor central da linha de 

inspeção. 

 

6.18. Fornecimento de Software de Programas Pronto para gestão operacional 

e controle gerencial de Centros de Inspeção Técnica Veicular. 

 

 Descrição detalhada dos serviços a serem realizados: 
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a) Conexão com o sistema de reconhecimento automático de placas – OCR e 

Equipamentos instalados na Linha de Inspeção; 

b) Menu de seleção dos itens a serem verificados na inspeção, contemplando: 

identificação, chassi, faróis, luzes de sinalização, emissões, freios, direção, 

rodas, suspensão, motor, transmissão e outros; 

c) Tabelas de classificação das não conformidades dos veículos com 

pontuação; 

d) Tela de operação e controle integrado de todos os equipamentos instalados 

nas linhas de inspeção, com a possibilidade de emissão de relatórios 

impressos contendo gráficos dos números aferidos e sua comparação às 

normas vigentes, definido o resultado do teste em aprovado ou reprovado; 

e) Indexação dos dados e envio ao servidor central dos centros de inspeção; 

f) Consolidação dos resultados; 

g) Emissão de relatórios de resultados por centro de inspeção, por linha de 

inspeção, por operador, por categoria de veículos, por tipo de teste, por tipo 

de defeitos, por índices de aprovação e reprovação e por região; 

h) Cadastros ao banco de dados realizado conforme a necessidade do órgão; 

i) Login com parâmetros de nível de acesso dos usuários; 

j) Controle da agenda de inspeção dos veículos por linha e centro de inspeção; 

k) Controle de acesso de operadores; 

l) Controle de qualidade dos serviços prestados; 

m) Emissão de relatórios de produção dos operadores; 

n) Emissão de relatórios de estatísticas; 

o) Emissão de arquivos para exportação de dados; 

p) Sistema de ajuda para operação do sistema integrado. 

 

6.19. Descrição do Software: 
 

 O sistema de gerenciamento integrado para Centros de Inspeção Veicular deve 

possuir uma base de dados distribuída com opções de Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados (SGBD) com licenças proprietárias, ORACLE e SQL 

SERVER, e licenças Open Sources (Livres e ou Colaborativas) MYSQL e 

POSTGRES. Em todas as versões de SGBD, utilizar processos de criptografia 
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de dados MD5, SSL e PGP se comunicando entre estações via protocolo ICP/IP 

versões 4 e 6. A comunicação dentro do CIV poderá ser feita através de LAN 

(Rede Local), WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) e Bluetooth. Para a comunicação 

entre o SERVIDOR CENTRAL e CIV poderá ser utilizado Link de dados 

dedicado, ADSL, VDSL, 3G, 3G+ ou 4G. Em caso de não comunicação 

eletrônica os dados poderão ser coletados via Cartão SD, Pendrive ou qualquer 

outra mídia digital, desde que possa ser criptografada em qualquer formato 

anteriormente já mencionado. O sistema também deverá contar com controle 

biométrico/RFID de identificação de operador/inspetor. 

 

 

7 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 

firma reconhecida, para os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, 

comprovando que a licitante prestou/presta serviços de locação ou fornecimento de 

equipamentos destinados a realização de vistoria veicular. O atestado deverá ser 

impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, 

devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes 

ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 

 

b) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 

firma reconhecida, para os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado, 

comprovando que a licitante prestou/presta serviços fornecimento/administração de mão 

de obra. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu 

CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, 

administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa 

indicação de seu nome completo e cargo/função, ou; 

 

8 – DA REMUNERAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

 

 A remuneração da licitante vencedora do certame tem como base de cálculo o 

valor cobrado a título de taxa de vistoria pelo DETRAN/MA nos termos da Lei Estadual 

7.799/02, hoje tal valor é de R$ 81,00 (oitenta e um reais), sendo abatido daquele valor 

o percentual ofertado na proposta vencedora a título de repasse àquela Autarquia, não 

podendo em hipótese alguma tal percentual ser inferior a 5% (cinco inteiros por cento). 

 

 A licitante vencedora será remunerada a partir da operação do contrato e da 

prestação dos serviços previstos neste termo de referência, recebendo por meio de 

repasse a ser feito pelo DETRAN/MA nos termos do parágrafo anterior. 

 

 O pagamento será efetuado a cada 10 (dez) dias, em moeda corrente, por meio 

de Ordem Bancária, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente aos serviços 
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prestados, contados a partir da data do recebimento da respectiva Nota Fiscal/Fatura e 

demais documentos necessários, em duas vias, atestada pelo Gestor do Contrato. 

  

 O pagamento à CONTRATADA será efetuado por meio de medição, conforme 

os serviços realizados devidamente aprovados pelo gestor do contrato e preços unitários 

e totais estabelecidos nesse instrumento contratual. 

 

 Ocorrendo atraso na execução dos serviços, por culpa da CONTRATADA, será 

aplicada a multa moratória de 1% (um por cento) por dia sobre o valor do objeto em 

atraso, apurado por item, conforme a base de calculo a ser utilizada na medição. 

 

 

9 - DOS RECURSOS HUMANOS 

 

 A CONTRATADA deverá fornecer mão-de-obra para operação da solução 

ofertada.  Deverá ser apresentado um quadro de quantitativo e qualitativo de pessoal 

para cada função a ser realizada dentro do escopo da solução proposta 

 

 A mão-de-obra alocada deverá ter vínculo empregatício com a CONTRATADA, 

de acordo com a CLT.  

 

 A CONTRATADA deverá incluir também a relação da equipe técnica 

responsável pelo projeto, devendo esta reunir-se, periodicamente (em períodos a serem 

estipulados em conjunto com a área técnica do DETRAN/MA), durante a vigência do 

contrato, respondendo por eventuais problemas decorrentes do uso da solução ofertada 

junto ao DETRAN/MA, devendo também acompanhar o processo de implantação da 

solução e sua operação. 

 

 O DETRAN/MA poderá solicitar, a qualquer tempo, a substituição de um 

funcionário da CONTRATADA, mediante carta formal submetida ao Gerente de 

Projeto da CONTRATADA.  Esta substituição deverá se dar no menor tempo possível, 

a fim de não impactar a operação da solução e a emissão de documentos. 

 

10 - DA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

 A manutenção e assistência técnica da solução proposta, durante o prazo de 

vigência do contrato, incluindo equipamentos e aplicativos, será de responsabilidade da 

CONTRATADA, a qual deverá assegurar a operação de sua solução com o menor 

tempo possível de paralisação do serviço.  O atendimento deverá ser dado tanto na sede 

do DETRAN/MA, quanto nas demais localidades abrangidas pelo projeto. 

 

 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A CONTRATANTE obriga-se a: 
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a) Indicar, por meio de servidor designado, os locais onde serão realizados os 

serviços, a forma de acompanhamento e de fiscalização, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, dirimindo dúvidas e questões porventura não esclarecidas, anotando em 

registros próprios as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 

que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA; 

 

b) Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para a boa 

execução dos serviços; 

 

c) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem 

executados; 

 

d) Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste contrato; 

 

e) Fiscalizar, verificar e acompanhar a prestação dos serviços por parte da 

CONTRATADA, por meio de servidor especialmente designado, conforme previsto no 

artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

f) Paralisar e/ou solicitar a reexecução de qualquer serviço que não seja executado 

em conformidade com o exigido neste Termo de Referência, norma técnica ou qualquer 

disposição oficial; Notificar a contratada por escrito, ocorrência de eventuais 

imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção; 

 

g) Determinar a substituição de materiais que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços; 

 

h) Receber, provisória e definitivamente, os serviços nas formas definidas; 

 

i) Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e 

prazo estabelecidas neste instrumento, relativamente aos serviços efetuados e aceitos 

pelo CONTRATANTE; 

 

j) Observar para que, durante a vigência do Contrato, sejam cumpridas as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, e mantidas todas as condições exigidas 

para habilitação, determinadas no ato convocatório deste certame. 

 

11.1. É assegurada ao CONTRATANTE a faculdade de exigir, a qualquer tempo, da 

CONTRATADA, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de 

todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução deste contrato. 

 

11.2. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em 

desacordo com o exigido neste instrumento. 
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12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA obriga-se a: 

 

a)  responsabilizar-se pela gestão da mão de obra necessária e qualificada para a 

realização dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

 

b)  os empregados da CONTRATADA não terão, em hipótese alguma, relação de 

emprego com esta Autarquia, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA 

as obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

 

c)  responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de 

acidentes de trabalho ocorridos durante a execução dos serviços contratados, bem como 

pelos danos pessoais ou materiais causados por seus empregados ao CONTRATANTE 

ou a terceiros, ocorridos nos locais de trabalho; 

 

d)  cuidar para que os seus empregados designados para a execução dos serviços 

objeto deste contrato zelem pelo patrimônio público; 

 

e)  manter como responsável técnico pelos serviços objeto do contrato um 

profissional devidamente habilitado; 

 

f)  designar preposto com amplos poderes para representá-la formalmente durante a 

prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao 

objeto do contrato; 

 

g)  o preposto designado deverá deixar endereços, telefones (fixo e celular) e telefax 

com o fiscal do serviço, devendo atender aos chamados do CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 3 (três) horas; 

 

h)  responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando 

todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários; 

 

i)  substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de 

justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 

comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios; 

 

j)  reparar, corrigir, remover e refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os 

serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má 

execução e/ou do uso de materiais de má qualidade; 

 

k)  indenizar o CONTRATANTE, pelo justo valor, quando ocorrerem danos, 

avarias, extravios e inutilização de objetos de sua propriedade ou de terceiros, 

decorrentes da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 
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l)  executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo 

de transtornos para o CONTRATANTE, devendo, para tanto programar a sua execução 

em conjunto com os procedimentos de fiscalização, os quais poderão ser realizados em 

finais de semana e feriados; 

 

m)  observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e 

prevenção de acidentes no desempenho dos serviços; 

 

n) Cuidar para que não faltem, durante todo o horário de atendimento, quaisquer 

itens programados para realização das vistorias;  

 

o)  Arcar com a despesa de uso de equipamentos e suas respectivas manutenções; 

 

p)  dar ciência à fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade verificada na execução do serviço; 

 

q)  sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, 

bem como prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, assim como atender 

prontamente as reclamações formalizadas; 

 

r)  informar à fiscalização, para efeito de controle de acesso às dependências dos 

imóveis da CONTRATANTE, o nome, os respectivos números da carteira de identidade 

e da matrícula de todos os empregados a serem alocados na prestação do serviço; 

 

s)  manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, 

nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/1993, o qual será 

observado mensalmente, quando dos pagamentos a CONTRATADA; 

 

t)  fornecer a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de 

segurança em vigor, além de uniformes, os equipamentos de proteção individual – 

(EPIs) e coletivos (EPCs) devidos ao adequado exercício de seu mister; 

 

u)  não vincular, sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus 

empregados ao pagamento efetuado pelo CONTRATANTE; 

 

v)  realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços 

contratados exclusivamente em seu próprio nome; 

 

x)  cumprir o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, 

quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de quatorze anos; 

 

z)  deverá cumprir todas as demais Obrigações elencadas neste Termo de 

Referência. 
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13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

13.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de 

Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as 

demais licitantes chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se 

o proponente desistente às seguintes penalidades:  

 

a) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos;  

 

b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada. 

 

13.2. O atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega dos materiais sujeitará a 

Contratada à aplicação da seguinte multa de mora:  

 

a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva 

Nota de Empenho, em caso de atraso da prestação do serviço ou entrega dos materiais, a 

juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);  

 

13.3. Além da multa aludida no item anterior, a Contratante poderá aplicar as 

seguintes sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de 

inexecução total ou parcial do Contrato:  

 

a) advertência escrita; 

 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;  

 

c) suspensão temporária de participar em licitação e assinar contratos com o Estado 

por prazo não superior a de até 02 (anos) anos; 

  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

e) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de 

Licitações e Contratos - SGC por igual prazo, no caso particular de licitação na 

modalidade de pregão. 

  



 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

 
 

  

 

37 

13.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas 

conjuntamente com a prevista na alínea “b”.  

 

13.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pelo Órgão Contratante propor a 

aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando 

provas que justifiquem a proposição.  

 

13.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras 

hipóteses legais, quando:  

 

a) Prestar Serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e 

aceito;  

 

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela Contratante;  

 

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.  

 

13.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos 

contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo Órgão 

Participante.  

 

13.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente 

da Contratada, amigável ou judicialmente.  

 

13.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 

ampla defesa, ficará impedido de licitar a contratar com a Administração, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

14 - DA FISCALIZAÇÃO  
 

 A execução das obrigações contratuais será acompanhada e fiscalizada pelo 

Órgão Participante, na qualidade de Gestor Operacional do Contrato, a quem compete 

registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 

encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades 

apontadas; A fiscalização exercida pelo Órgão Participante em nada restringe a 

responsabilidade, única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução 

do objeto contratado. 
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 O Gestor do Contrato será indicado pelo Diretor Geral do DETRAN/MA por 

meio de Portaria específica. 

 

 

15 - DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Infra-estrutura Ambiental: 

 

 É parte integrante da solução ofertada pela CONTRATADA a infra-estrutura 

elétrica, lógica e ambiental, incluindo obras/reformas civis para a implantação das 

linhas de pré-vistorias. 

 

As despesas com relação a equipamentos, instalação e manutenção da infra-

estrutura necessária, correrão às expensas da CONTRATADA, não cabendo qualquer 

tipo de ressarcimento direto pelo CONTRATANTE. 

 

 

16. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

 

16.1. A Ata de Registro de Preços decorrentes do presente Pregão terá validade de 

12 (doze) meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTO WAGNER SANTOS COSTA 

Coordenador de Veículos 


