
G OVE R N O D O E STAD O SÃO PAU LO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

OFÍCIO/SIALE/SLT N' 1 16/2020 São Paulo, dejunho de 2020

Assunto: Requerimento de Informação n' 0225/20 dos Deputados Estaduais Frederico

D'Avisa, Major Meca, Gil Diniz, Douglas Garcia, Valéria Bolsonaro e Castelo Branco.

que solicita informações sobre os contratos firmados com as empresas Fiscal
Tecnologia e Automação Ltda. E SITF{AN - Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.

Antonio Cardos R. Malufe
Respondendo pelo Expediente da Casa Civil

Sobre o documento em referência, encaminho a manifestação do Departamento de

Estudas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, constante no ofício COM-

SUP/SLT n' 459 de 19/06/2020, com as informações devidas.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.,....~\ - »

Atenciàsamente

João Octavi.
Secretário de

do Netoo Wla

)gísticã e Aansportes



5SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA

COM6UP/SLT- 459-19/06/2020

Ref.: Requerimento de Informação Ro 0225/2020

Int.: Deputados Estaduais Frederico d'Ávida, Major Meca. Gil Diniz. Douglas Garcia, Valéria
Bolsonaro e Castello Branco

Senhor Secretário da SLT

Reportamo-nos ao Requerimento de Informação n' 0225/2020.

subscrito pelos Deputados Estaduais Frederico d'Ávida, Major Meca, Gil Diniz.

Douglas Garcia, Valéria Bolsonaro e Castelão Branco, que solicita a essa Secretaria

informações sobre os contratos firmados com as empresas Fiscal Tecnologia e
Automação Ltda e SITRAN - Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.

Sobre o assunto, informamos que:

1. Quem são os proprietários das empresas Fiscal Tecnologia e Automação Ltda

e SITRAN - Sinalização de Trânsito Industrial Ltda, contratadas pelo DER-SP -

Departamento de Estudas de Rodagem, por meio de dispensa de licitação, contratos

n's 20.586-2 TS-049, 20.587-4 - TE 048. 20.588-6-TE 047?

Resposta: A Receita Federal possui um serviço de Consulta ao Quadro de

Sócios e Administradores (QSA) que permite acessar nomes de sócios e proprietários

de empresas. mas perante o DER os representantes de cada empresa, conforme
consta do contrato, são:

7

Contrato: 20.586-2 - FISCAL - Laura Furman Varella

Contrato: 20.587-4 - SITRAN - Cleyson Alexandre Alves

Contrato: 20.588-6 - SITRAN - Cleyson Alexandre Alves

CHf/ch i
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5SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊbJCIA

COM-SUP/SLT- 459-19/06/2020

2. Qual justificativa consta dos autos do processo administrativo para as
contratações especificadas na pergunta anterior, uma vez que as circunstâncias

trazidas pela pandemia do COVID-19, diminuiu o tráfego de veículos
vertiginosamente ?

Resposta: A dispensa por "emergência", encontra-se respaldada no seu custo

temporal, uma vez que a demora no atendimento de algumas situações pode
acarretar danos irreversíveis para a sociedade e para o Estado.

Le\ 8666/93 - "Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a

segurança de pessoas, obras, sewiços, equipamentos e outros bens, públicos ou

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratosl

3. Qual a razão de referidos contratos não constarem do portal da transparência,
na página "e-negócios"?

Resposta: Durante o transcurso do processo de licitação do Edital 0052/2018-PE que

tinha por objetivo a contratação dos serviços em análise, houve decisão do Tribunal

de Contas do Estado - TCE, de suspender o procedimento.

4. Considerando o disposto no $' 2o do artigo 4' da Lei Federal 13.979 de 06 de

fevereiro de 2020, em que sítio eletrõnico estão disponibilizadas as Informações

CHI/chi



5SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDENC:A

COM4UP/SLT- 459-19/06/2020
concernentes às contratações realizadas em caráter emergenclal pelo Governo do

estado, através desta Secretaria ?

Resposta: Comunicamos que o Contrato Emergencial está suspenso, conforme

publicações no Diário Oficial, nos dias 18 e 23 de abril de 2020.

5. Por derradeiro, solicitamos que sejam encaminhadas aos ora subscreventes,

cópias dos processos administrativos relativos às contratações citadas na indagação
dn nol

Resposta: Informamos que a disponibilização de cópias de documentos, devem ser

solicitados e retirados pelo requerente, seguindo o valor estabelecido para cópias

reprográficas contidas na Portaria SUP/DER-092-27/1 2/201 8.

À consideração de Vossa Exçelqncia
/

PAULO CESAR'TÀ©UAVINI

SUPERINTENDENTE
/

CHI/ch



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER

SQA SERVIÇO DE COMPRAS

FOLHA LÍDER

ll IHllEHllHÊllHIHÊll l
34 227 3 4/ 2 D1 9

DER/3422734/2019

INTERESSADO DEPARTAMENTO DE ENTRADAS DE RODAGEM - DER
SAO PAULOLOCALIDADE

DOCUMENTO 0043.004.01.05.006 - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ASSUNTO CONTRATAÇÃO EMERG. PARA SERVA CON'ÜNUOS DE OP. E
COLETA DE IMAGENS DE rQuip. ELETRÕN DE FISCALlz. E
REG.DAS INFRAÇOES DE EXCESSO DE VELOC, TIPO
ESTÁTICO E FIXO NAS ROD CONCEDIDAS ÀS EMPRESAS
PRIVADAS E SOB JURISDlçAC) DO DER/SP. BEM COMO O
PRE-PROCESSAMENTO DE IMAGENS GERADAS DE TODOS
os rQuiP. ELETRONlcos DE FISCAUZ. E REGISTRO DAS
INFRAÇOES DE EXCESSO DE VELOC. E NÃO
METROLOGICOS, TIPO ESTÁTICO FIXO E PORTÁTIL
OPERANDO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER/SP-
ITEM 2
DL NO oo03/2020/SQA/0A"

SISTEMA LEGADO: NCPB DER oooooo/oo/oooo/oo/oooo

DATA DO DOCUMENTO: 04/].2/2019 Volume: 1

Cadastrado por: CLAUDIA REGINA LAMA DE OLIVEIRA

COT.TRÁFEGO E INTERAÇÃO CPRV

http://10-200.10.19/spdoc/Privado/CadastroDocumento.aspx - COSE ALCINDO Dos SANTOS
ADMINISTRAM'lVO - SQA. SERVIÇO DE COMPRAS - 02/01/2020 14:04

OFICIAL
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

COT.TRÁFEGO E INTERAÇÃO CPRV

Protocolo(NO/Ano) : 3422734/2019

Documento : 0043.004.01.05.006 Processo de contratação de serviços terceirizados

Assunto: PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO EMERG. PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OP
COLETA DE IMAGENS DE EQUiP. ELETRõNICOS DE FISCAUZ. E REGISTRO DAS
INFRAÇOES DE EXCESSO DE VELOC., TIPO ESTÁTICO E FIXO NAS RODOVIAS
CONCEDIDAS AS EMPRESAS PRIVADAS E SOB JURISDIÇÃO DO DER/SP, BEM COMO O
PRÉ-PROCESSAMENTO DE IMAGENS GERADAS DE TODos os EQUIP. ELETRONICOS DE
FISCAUZ. E REGISTRO DAS INFRAÇÕES DE EXCESSO DE VELOC. E NÁO METBOLOGICOS
UPO ESTÁTICO FIXO E PORTÁTIL OPERANDO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO
OErvsP- ITEM 2

Interessado: DEPARTAMENTO DE ENTRADAS DE RODAGEM DER

Decisão/Providência: NESTA DATA. SOUC]TO A UNIDADE COM ATRIBUIÇÕES DE
PROTOCOLO A AUTUAÇÃO DE PROCESSO CLASSIFICADO COMO 0043.004 01 05.006 -
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS, PROPOSTA DE
CONTRATAÇÃO EMERG. PARA SERVIÇOS CONHNUOS DE op. qCOLerA DE IMAGENS DE
EQUiP. ELETRâNICOS DE nSCAUZ. E REGISTRO DAS INFRAÇÕES DE EXCESSO DE
VELOC.. TIPO ESTÁTICO E FIXO NAS RODOVIAS CONCEDIDAS ÀS EMPRESAS PRIVADAS E
SOB JURISDIÇÃO DO DER/SP, BEM COMO O PRE-PROCESSAMENTO DE IMAGENS
GERADAS DE TODOS os eQuiP. ELETRÕNiCOS DE FISCALIZ. E RecisTBO DAS
INFRAÇÕES DE EXCESSO DE VELOC. E NÃO METROLÓGICOS, TIPO ESTÁTICO FIXO E
PORTÁTIL OPERANDO NAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER/SP- ITEM 2, DE
INTERESSE DE BRENO CAMARGO KRA]DE, ASSESSOR TÉCNICO lv ,QUE DEVERA SER
ENCAMINHANDO A COO - COORDENADORIA DE OPERAÇÕES E SEGURANÇA RODOVIÁRIA.

Data do Despacho/Instrução: 5/12/2019

BRENO CAMARGO KRAIDE

ASSESSOR TÉCNICO IV

COT.TRÁFEGO E iN'rElAçÃO cpRV

5/12/2019 12: 18: 00

B çoe5 U

http://] 0.200.10.19/spdoc/Privado/00CUMENTOINSTRUCAO.ASPX - CLAUD]A REGINA LIMA DE OLIVEIRA
' COT.TRÁFEGO E INTERAÇÃO CPRV - 05/12/2019 12: 18

ASSISTENTE TÉCNICO lll
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SECRETARIA DE LoaisTicA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PROTOCOLO DER Ne 176194S/2019 DATA: 31 /1 0/201 9

DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO Ne 0078/2019

CONTRATO N' 20.512-6

C.0. 122.9059

INOUSTRIAL LTDA. UTRO A EMPRESA SITRAN - SlrJAUZAÇÃO OE TRÂNSITO

1. 0BJETO

l
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SECRETARIA DE LoaisTicA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

2. VALOR DO CONTRATO

2.1.Tem o presente Contrato o valor de R$ 3.].42.391,58 (três milhões, cento e quarenta e dois mil
trezentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos). '' ' ---' ''""

H E :l:Ei:l::ll:lHHÍl11EI'ÜRU
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

$$:$ :pi:;'::ã=''==nH;
4- DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Arduea:ando Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data fixada na

4.3. A duração do presente instrumento está sujeita à condição resolutiva
celebração de nova contratação. que contempla o mesmo objeto
contratada não terá direito a qualquer espécie de índenização.

consubstanciada na

Nesta hipótese, a

5. DOS PREÇOS
s.

2
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SECRETARIA DE LoaisticA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ENTRADAS DE RODAGEM

rEm l OEscRiÇÃo qUANT. l UNID VALOR VALOR TOTAL
UNITÁRf O

PF{ESTAÇÃ0 0E SERVIÇOS Dt OPERAÇÃO E

COLETE DE ihTAG[NS DE EQUiPAmENTos

EI.ETítÕNICOS D[ FISCALIZAÇÃO E R[GiSTRO DAS

rrOFltAÇÕtS Dt Excesso DE VELOCIDADE. TIPO

EsTÁTico F nxo mAS floooviAS coNCEoiDAS Às

EhlPliESAS PRIVADAS E SOB JURISDIÇÃO DO

DER/SP. llFbH CO»IO O PRÉ-PROCESSAMENTO DE
[ N,]/\G ENS GERADAS TODOS os
rQulpAUENTos ELETRõNlcos DF FI .0

E fiEGISTfiO DAS INFRAçõES DE EXCESSO DE
VELOCIDADE E NÃO hIETROLóGICOS. TIPOS

ESÍATICO, FIXO E PORTÁTIL OPERANDO NAS

RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO DER/SP - ITEM 3

VALOR TOTAL CONTRATUAL (180 DIAS)
VALOR MENSAL.

Mês ri$ 5z3.73i.91 l ns 3.1i2.391.S8

R$ 3.142.391,S8

R$ S23.731,93

PLANILHA COM PRrÇOS INDIVIDUALIZADOS

CÓorao DO
SUB-ITEM

NOME
REDUZIDO DO

SUP-iTEW

34.08.01.02
OPERADOR DE

EQUIPAMENTO
ESTÁrico

SUPERVISOR DE
OPERAÇÃO DE

EQUIPAMENTO
ESTÁTICO

COORDENADOR

OPERAÇÃODE

DE

EQUIPAMENTO
ESTÁTICO

97.680,00j 16.280,00 17,6S 1.724.0S2,00

34.08.01.03 Horas 5.280,00
880,00 23,09 121.915,20

34.08.01.04 Horas 1.320,00
220,00

67,45 8g.034,00

OPERADOR DE
34.08.03-02 l EQUIPAMENTO

FIXO
Horas 2.640,00 ó4000 l i7,õ5 46.S96,00

SUBTOTAL

3
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SECRETARIA DE LoaisTícA E TRANspoRTes

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

FASE 72 '- AUIGUEL OE UÁQurNAS, VEÍCULOS E CQUtPAí\bENTos

t.7s9.200,00l 293.200.00l

i VEICULO C/

72.02.02.0s ICAPAC. p/4pES
r 1.000 cc CONE.

l VEÍCULO C7

72.02.02.06 l CAPAC. P/ 'IRES.
f i.ooo cc colho.
lr

km
0.47 826.824,00

veic. &lês 174,00 29,00
1.919,37 333 .970. 38

TOTAL OA PRoposrA fIgO 0iAS)

SUBTOTAL 1.160.794,38

3.142.391,58l +UV Utrqll qa -

TOTAL MENSAL... S23.731.93

'Z8n E;i ' ll U{
6.

6.1
DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DO OBJETO

l l:lil Sl: alega:113 111111E i:l,B
6.2.

6.2.1 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

6.2.2

li EllAS Hiil g%!igEB :
;=T ?=:;:==;:i=:;!:.:; :j f::i:=== =:/==:;:S'==: =:::.=::

4

6.2.3
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:U. SECRETARIA De LOGísTicA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

serçri-o- m--" Q no subirem acima. uma vez verificada a execução satisfatória dos
responsável. nte termo de recebimento definitivo, ou recibo, firmado pelo servidor

?.. DA FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

7.2.Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os
quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados.

procedimentospara efeito de pagamento, serão realizadas de acordo com os seguintes

a)

H$h%&ã:illl:l:i:=l&.Bnl!:'== =='3::=
b) O DER/SP solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorre''ões de - ,a'---

correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/futura aiur es, a

Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da seguinte

UH=:!':=*:.i.='=:::,=*E'7:=;:H:=
c2) A realização dos eventuais descontos não prejudica

CONTRATADA, por conta da não execução dos serviços.
a aplicação de sanções à

S
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SECRETARIA DE LoaisricA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADOS DE RODAGEM

'::;! ll Sl$ 111Êli:l:i3 UI : ::
7.4.

7.4.1

llü%BllH$HHlliH:!i

7.6. O pagamento será feito mediante Depósito na conta corrente Bancária ern nome da
CONTRATADA no Banco do Brasil S/A (art. 2e, do Decreto ng. 55.357, de 18/01/2010).

H:H:Wi18HliG!:
7.8.

E!$1 :1Hil::l111EãZSI :t'::FI
6
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SECRETARIA DE LOGísTicA E TRANspoRTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

8. DO REAJUSTAMENTO

8.1. O valor contratado não será r-eajustado

;::;l lgg:% :m u:.==='""-««.«'.."";"".;.
9.2

O DER/SP presvela.a Ca NTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que

9.3

9.4

;Z:Zgii:F::: :=T=====:;::íJ=.::=i='=.::;i='i==:.:í
9.5

H :l i'E iEXH:EEE.Bu;=':i::
9.6

E :lE8R 1llã
no Anexo 1, a CONTRATADA será
scals trabalhista. comerciais e outros

9.7

9.8.

HEGEB ll:H! ; $E.i.=:
Ao DER/sP or o caio:)áriosalq CO responsabilidade ern ações trabalhistas eventualmente

9.10.Não será permitido a Sub-emllreitada parcial ou total dos serviços, sendo a CONTRATADA
responsável direta, perante o [)ER/SP, pela perfeita execução dos mesmos. \

7 ®
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SECRETARIA De LoaisTicA E TRANspoRTES

DEPARTAMENTO DE ENTRADAS DE RODAGEM

'" llH l:iãl:iHU=:lH:llE«=z-;.=s'=
==1==EH$"=:!:="=:=:J\ ::::: gi==:i'L::

9.13. A ineficácia da ação dos serviços contratados, que provoquem danos ao DER/SP, será
apurada por meio de Sindicância administrativa, constituída para tal fim.

9.14. A CONTRATADA é assegurada o direito de defesa, no prazo de S (cinco) dias úteis, a partir
da publicação da notificação no Diário Oficial do Estado, quando caracterizada a infração.

'."' :;:!::'.=1:,::=T:=::=..:1=.===S=;ã ;:'===.qo::,.:'ã..=1:

'" H=:=:'.=:==j=1; : : =,=:'=''=«:: H : =Êig.:.;=

,. "' ;Êl:H:B:l:pT;:=.=E=:=:=':;:==:1 =j::=:n := =Unsaa::U;

, "' i =;' 1. ''XE=:al:l l EZl: ;':=:=":::::.':=;g=
10. DAS PENALIDADES

10.1. Pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas, a CONTRATADA, sujeitar-se-á as

penalidades previstas no Capítulo IV da Lei Federal ng 8.666, de 21/06/1993. bem como

8
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SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

no Capítulo IV da Lei Estadual ne 6.S44, de 22/11/1989, regulamentadas pela Portaria
SUP/DER-047-22/06/1992. alterada pela Portaria SUP/DER-081-23/11/11992.

=='=::'=====':.3=:;.==:i,='===.== :.==.'T:=;.=

Hl=Uli'ilb13: =': =:rnzu, ==:== ::::='11

As multas serão corrigidas monetariamente. de conformidade com a variação do çfalor da

recolhimento. r ao vencimento do prazo fixado no item I0.3 e até a data 'do seu

I0.6. Da decisão pela aplicação da penalidade, caberá defesa, que terá efeito suspensivo, no
prazo de 05 (anca) dias úteis contados da publicação do ato no Diário Oficial do Estado.

:$1:TIH ;%Hl=';::=t==';:sE:m :;;;"=.=;;=
11. DA RESCISÃO

A inexecuçao parcial ou total do Contrato ensejo a sua rescisão nas termos dos artigos 77

2/11/89. rai n= õ.bbõ, de 21/06/93 e dos artigos 75 a 78 da Lei Estadual ne 6.544 de

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Estabelece o presente Contrato, as seguintes disposições finais:

===,= ===:==1:1:;1F::i.'s :l.==:'.=:.=::: /:
le)

21) - Consideram-se partes integrantes deste Contrato, como se nele estivessem-n transcritos

9
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SECRETARIA DE LoaisTtcA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

concessionárias); ncia (Anexo 1), Anexo ll {Listagern dos pontos de Operações nas

b) - A proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA.

;:EllXE Êi:Z%;l:l êil: ;:.n :
ãH1:181Üâl:S l:Z !i==#';::il

12 1 1E"mn::=,;==:: : : :::':=:;n:=:

PAULO .VINI

SUPERINTENocNTe

1;="$:;@, «""
CPF: 266. 342 .698-85

IARA]

10
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SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADOS DE RODAGEM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO LC-OI - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM/l DO ESTADO DE SÃO

CONTRATADO: SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA., inscrita no CNPJ

CONTRATO Ng {DE ORIGEM): 20.512-6

Pelo presente TERMO. nós. abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

dl Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõníco - ou telefones de cantata
deveráser comunicada pelo interessado. peticionando no processo. -- u-- bv'--av

2. Dama-nos por NOTIFICADOS para:

pubHcação; panhamento dos fitos do processo até seu julgamento final e consequente

31,1;:'k'l=1::.' .=":;::1::1 1::::'.T.f==1::....rl''"" '",:; ' ".:."""';, «""' .

LOCAL e DATA: São Paulo, 31 cle outubro de 2019

11



q
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ENTRADAS DE RODAGEM

ge$!Q8..Qg.éBgÃQZENTIDADE :
Nome: PAULO CASAR TAGLIAVINI
Cargo: SUPERINTENDENTE

cpf Ne: 656.689.9S8-87- RG. 9 6.247.101

Data de Nascimento: 2S/]o/]950

Endereço Residencial: Rua Esgar Gerson garbosa, ng 314 - Apto.21
Bernarda do Campo, no estado de São Paulo - CEp: 09732-520
E-mail institucional: pctagliavini@der.sp.gov.br
E-mail pessoal: pctagliavíni@)terra.com.br

Telefone(s):(11) 3311-1401/ 33{tl-l'á02

Assina tara : ..................l=(

/

na cidade de São

Responsáveis que assinar?á oà ajuste;

EslarONTnATANTE

Nome: PAULO CEGAR TAGLIAyINI
Cargo: SUPERINTENDENTE

CPF Ne: 656.689.958-87 - RG. g 6.247.101
Data de Nascimento: 25/10/1950

Endereço Residencial: Rua Edgar Gerson garbosa, ng 314 - Apto.21
Bernarda do Campo, no estado de São Paulo - CEP: 09732-S20
E-mail institucional: pctagliavini@der.sp.gov.br
E-mail pessoal: pctagliaviní@terra.com.br

Telefone(s): (11) 3311-1401/ $314Ja02

na cidade de São

Assinatura :

T
Bela..ÇQBljgATADA:

Nome: CLEYsoN ALEXANDRE ALVOS
Cargo: Representante Legal
CPF: 801.362.066-20 - RG: 4.392.381
Data de Nascimento: 22/09/1971
Endereço residencial completo: Rua Adauto Feitosa
Belo Horizonte / MG.

191 apto 102 Bairro Dona Clara

E-maikinstitucional: sitran@sitran.corri.br
E Q?l: cleyson@sitran.com.br
Tel«oíiêR 89-3900

Assinatura
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a SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADOS DE RODAGEM

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ENTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATAR)A: SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA. inscrita no CNPJ sob ne

CONTRATO n.9 20.S12-6

DATA DAASSiNATURA: 31/1 0/201 9

VIGÊNCIA: A duração do Contrata é de 180 (cento e oiterlta) dias, contados a partir da dada
fixada na Primeira Nota de Serviço

VALOR (R$): 3.142.391,58

Declaramos, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais. atinentes à correspondente
licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos
quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro:
bl orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários:

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de
obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;

dl comprovação no Plano Plurianual de que o produto das abras ou serviços foi contemplado em suas

e) as plantas e prajetos dc engenharia e arquitetura.

São Paulo, 31 deoutubro

BCilãi?A:l@ARECiOA SlqUEIRA

OiRETOnA oo senvggÓ DE COMPRAS

de 2019

-"... ..4%-«r
SUPE$ÍlírENDENTE

13
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!;l?(':RETARDA [)[: Lo(;lS]'ÍCA E TRA}JSPO]?'ÍES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO Ne

PROCESSO NP.; 030069/07/Dtiri/2019

DATA: 19/06/2019

CONTRATO N

OBJETo: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPEítAÇÃO [ COLETA DE IMAGENS OE EQUIPAMENTOS CLETRÕNlcos oe

FISCALIZAÇÃO E REGiSTRO DAS iNFRAçõES DE EXCESSO DE VELOCIDADE, TIPO ESTÁTICO E Fixo NAS RODoviAS

CONCEDIDAS ÀS EMPRESAS F'RIVADAS E S08 JURISDIÇÃO DO DER/SP. BEM COMO O PRÉ-PROCESSAMENTO DE

IMAGENS GERADAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO DAS INFRAÇÕES DE

EXCEsso DE VeLOCioAOE E NÃO MErROLÓGiCOS. TIPOS ESTÁTico, Fixo E PORTÁTIL OPERANDO NAS RODOVIAS
SOB JURISDIÇÃO DO DER/SP - ITEM 02, conforme Anexos l, l-A e 1-8.

CONTRATADA: SITRAN -- SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO fNSDUSTRIAL LTDA

(ÓRGÃO RE(IUISnANTE: coo)

PRIMEIRA NOTA DE SERVIÇO

Aos dias ]9 do mês cfe junho de 2019, na Avenida do Estado, 777 - 4P andar na cidade de São Paulo, presentes pela
contratada o Senhor CLEYSON ALEXANDRE ALVES. portador da cédula de identidade RG MG ng 4.392.381 - SSP/PR

e inscrito no CPF sob ne 801.362.066-20 e pelo DER/SP o Enge Paulo Masayuki Eto - Gestor do Contrato. é
entregue ao representante dn CONTRATADA a PRIMEIRA NOTA DE SERVIÇO, inclusive cópia do Contrato. Nota de

Empenho e Anexo 1. dos serviços objeto do (ontrato acima, pelo que. lavrado, lido perante todos e por todos

assinado o presente termo. fixa a data (Je 19/06/2019, para início de contagem do prazo contratual, bcrn CQnlo para
início da execução dos serviços, n partir (]a qual passa a ser também responsabilidade do Gestor tÓnGÃo
REquisíTANTE: COO)

19 de junho de 2019

/

nePRE5CNTANTE'l)A cÓ

GESTOR OO CONTRATO - DER/SP

-:'7T;;Rl;:a
RESTEM tJNllA

MARCeLO PES51UI POMPEO
RG N9 )9.428.002.0

./
TESTEMUN}JA

MAYR PLANET soAnES riLllo
RG NV a.29a.038-2



Concessionária Empresas
SPVias Lote 2 0M/127
SPWas Lote 2 000n70
Colinas Lote 2 000/127
SPVias Lote 2 000/280

SPVias Lote 2 000/280
Colinas Lote 2 00W075
Colinas Lote 2 000/Q75
Colinas Lote 2 DOa/280

Colinas Lote 2 000/280
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  SP km
  280 93 0

  280 81 50

  300 69 100

  127 96 100

  280 125 200

  127 64 300

  300 72 400
  127 96 500
  280 125 500

  127 139 0
  280 193 0

255 243 0
280 250 0

  280 252 40

  280 146 50

  280 146 50
  255 263 50

  280 141 200
  280 132 300



$  280 35 0

  280 48 0

  280 48 0

  280 56 0

  280 66 0

  280 54 50

  280 53 100

  280 32 200
280 40 200
280 60 200
270 51 300
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ANEXOS

TERhqO DE feEFERÉNCIA

{. OBJETo

Execução de sewiças cle operação e cometa de ir vagens de equipantentos eletrõnicos de

fiscalização e registra das infrações de excesso de velocidade. tipo estático e eixo nas

rodovias concecficlas às empresas privadas e sob jurisdição do DER/SP. bem como o pté-

processamento de imagens geradcns de todos os equipamentos eletrõnicos de fiscalização

e registro das infrações de excesso de velocidade e não metrológicas, tipos: estático. fixo e

portátil. operando nas ioclovias sob jurisdição do DER/$p

DOS ITENS: Os itens estão divididos de acordo com as Coí)cessionárias

ITEM l

ÕPÊÉÀêÃÕ'ÍêH[ET'ÃÕÉ 'l '
IMAGENS DOS EQUIPAMENTOS COLETE DE IMAGENS Í

ESTÁTicOs l DU EQUIPAMENTO FIXO

Sim

Sim

Sim

CONCESSIONÁRIA

Autoban

Ecovias

i CCR Rodoanel

Rxerlovias
L

Não

Sim ]
ITEM 2

opEPAçÃÕ'É êÕ[ÊiÃ ojÊ

i IMAGENS DOS EQUIPAMENTOS

l ESTÁTicoS

Sim

Sim '

SinlÍ

CONCES$10TIÁRIA COLEGA 0E iUAi;:;]
DE EQLJIPAMENTO FIXO J

Sim i
Sim

Colinas

Spvias

Viaoeste

OPERAÇÃO E ROLETA Í)E" T

CONCESSI(.)NÁRIA l iMAGliNS OC)$ EQIJIPAMENTos l COLETE De iWAG]ENS

ESTÁTI(:o$ 1 DE EC,IUIPAMENTO FIXO
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Autavjas

Ceí)tiovias

l fntcvias

i Tece

HFT''
Sim

Não

Sirtl
''t

'T .'

A Vencedora do Item 1. dará suporte a clpercacionalízação do f)ré-proçessanlento de todas

as nllagens geradas pelos equipamentos eletrõnicas de fiscalização e tegistio das

infrações de excesso de velocidade e não petrológicos, tipo estático. fixo e portátil.
apelando na$ rodovias sob jurisdição do DER/sp.

O Estado de São Paulo conta com um total de 382 equipamentos de fiscalização eletrõnlca
de velocidade operando enl sua mallla rodoviária

Os tipos e quantida(Jes estão assim distribuídos

1 53 pontos de equipamentos fixos. (Rodovias concedidas e malha DER/SP)l

66 equipamentos clo tipo estático (Rodovias Coilceclidas);

116 equipamentos do tipo l)ortátil e estático operacfos pela Polícia Rodoviária
F tadl inl-

42 equipalnenlos tipo fixo/OCR. (Rodovias ccancedidas e r)calha DER/SP);

05 equipamentos do tipo fixo com display. (malha DER/SP)

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Serviços de operação de equiparllentos fiscalizadores de

velocidade estáticos nas rodovias concedidas do Estado de São Patllo.
2.1.1. Procedimentos Operacionais

2.1.1.1. Treinamento dos operadores

excesso de

As empresas contratadas deverão garantir que todas as equipes de operação estarão

prevlanlente treüladas para a execução dos trabalhos. de acordo com o equipamento blue

será dispaníbillzado pelo DER/SP. Os treinainentos deverão ser realizados pela própria
CONTRATADA, com o monftoramento do DEfR/sp.

A paslerior corlstatação. l)ela fiscalização dü

danifiGaçãCi dOS cquipíinterüos causatlos pelos
respectivas el ll)rosas col'itl:ltad3s.

DER/SP. de anos de operação e/ou

operadores. implicará eíll sanções às



q
lo(jos u$ equipiltlieitlos pcHc'ncerltc-s ao item perinuliocoíão duíalilc a vigência do

CoHllãtcJ sol) a responsat)ilídade da emir)rasa contratada. considerattdci-se a guarcfa
lí;lnspnrte, ol)ilação p cnnservaçãcl

2.1.2. Locais de anotação c colete das imagens dos equipantentos estáticos

Os locais onde serão operados os equipamentos serão determinadas })elo DER/SP e

informados eill forma de esccafa operacional, que deverá ser curnpricla rigorosamente.

Eii) caso de inlpedirilentos legais ou operacionais para o cumprimento da operação de l

(um) ou illais pontos. a operadora deverá solicitar imedlataíilente ao DER/sp
determinação de novo l)anta operacional

A apelação de radar estático em ponto não determinado pelo DER/SP implicará

desconsideração para fins de medição. dos sewiços prestados llaquela(s) hora(s).

iia

A relação dos locais definidos pelo DER/SP. onde inicialmente os equipamentos serão

operados. em regime de revezainento conforme programação mensal. definida no Anexo
11, podendo llaver alterações no tíanscorrer clo contrato

2.1.3. Notário de funcionamento das equipamentos e das equipes de operação

Os equipamentos estáticos deverão funcionar em 2 (dois) turnos de 5 horas totalizando lO

horas por dia DER/SP. r semana. de acordo com a escala com o local e horário, que será

A equipe para operação do equipamento será coítlposta de dois funcionários por turno de
7 horils/dia. munidas cle veículo ara os clevi(ios deslocamentos

2.1.4. Ajustes de parâmetros operacionais nos equipamentos estáticos

Todos o$ equipatneíltos estáticos eítl operação deverão sel veriflcaclos quanto as suas

condições de funcionamento. As falhas técnicas e Q não funcionamento deverão ser

comunicados imediatamente, solicitando il abertura de Ordem)l de Serviço (O$), para que

sejam rea iradas as suas correções. a metodologia para a aberturca de OS sela informada



A não coíituílicação de ralha técr ita au nãa fuílcionanlento do equípatt ente impiicaíá na

desconsideração para fins de medição, dos serviços prestados ou (fispclriiveis naquele
perioclo.

A inseíçâu de dados e pilrãmetios opeiaciottais nos equipatilentos estáticos deverá sel

eln seu todo carreta e pl-ecisa e a não observância desta regra implicará na
desconsideração para fins de medição. dos serviços prestados naquela(s) hor a(s).

Os opeiadotes deverão durante o período de operação realizar no mínimo a cada 30

rllinutos efetuando a verificação das condições de funcionamento. gerando ta imagem de

teste para comprovação, estado clãs baterias e regulagens das imagens e flash quando
rlecessarlo.

2.1.5.
Procedimentos de segurança patrimonial das equipamentos estáticos

E obrigação de a CONTRATADA zelar pela boa conservação e segurança dos
ecluipamcntos flscalizadores cle velocidade

Os ecluipçamentos deverão ser presos com correntes ou

defensas e ou outro dispositivos existentes no local.
cabo de aço e cadeado nas

Caso a fiscalização do DER/SP constate irregularidades o equipamento será recolllido e

nao serão consideradas as horas operadas r18 referida data

2.1.6. Sistema de operação

O Sistema de Operação é composto cle dais tunlos cle 7 horas com

. Dois operadores devidamente uniformizados. com IJm veiculo aciesivaclo que estala
disponível em todo o período do turno

e Deverão sair das t)ases operacioílais. munidos de todos os equipamentos que

compões o medi(Jor de velocidade (chocar seu funcionamento). berll como as baterias
(devidamente carregadas pata operar durante o tunlo

- Os operadores deverão sair das bases em tempo hábil para atender a operação do
eqtilpanlento de fiscalização de \relocidacle. de 5 horas no seu quino

' O DER/SF' fará fiscalizações e monitoramento clo atendimento a escala de
of)oração



$
A cad-n íljeiít llora õs opera(JrJles$ deverão. regular i] imagem. verificar a bateria

preencher a$ í)manilhas paclrorlizêidas pelo DER/SP e geral inlagcnl de testo;

8 Os uniformes. l)ein Gamo o veiculo, cleverãa estar eltl boas con(lições cle higiene e
co1lsc {\ acãc}

' Os e(luipanientos betll como os acessórias deverão durante o transpoüe estar

(Jevidatllente acondicionados cm sua l)maleta de transporte e acomodadas no veiculo de
illiiílelra st?gttta

. Os veículos (Jeveião estacionar em locais seguros. não sendo permitido o uso ou o

estacionamento no canteiro central da rodovia. o veículo deverá estai visível sempre (lue o
local f)ermitir;

. Nos locais de operação. junto ao equipamento e o veículo. deverá ser mantido os
padrões de liíllpeza e l)igiene;

. O não atendinlanto das exigências e corldições descritas implicará

desconsideração para fim de medições. dos serviços prestados naquela (s) nora (s)

iia

2.1.7.
Imagens e dados geradas pelos equipantlentos estáticos

Todas as imagens e dacfos gerados pelos equipamentos estáticos deverão ser coletadas

no final da operação nas bases operacionais da CONTRATADA e encaminhadas ao
DER/SP no mesrllo dia

Deverá então ser utilizado unl sistema ein que as imagens e dados coletados serão

disponibilizados dentro de um servidor dedicado enl cada base. Enviado por FTP (File
Tlansfer Protocol - Protocolo de Transferência de Arquivos). de acordo com as
deterluinações do DER/SP

Todas as informações deverão ser erlviadas. via Internet, para a Central de Controle cle

Fiscalização do DER/SP (pré-processamento). ot)de será instalado um sistema exclusivo
de recel)imenso (fos da(]os.

[leveráo ser implantados rias bases operacionais todos os equipamentos necessários

redes de comunicações. f)rirlcipalmente a$ sisterTlas de segurança contra vírus e backup
dos dados



$
A fiscêiltzaç:ão do [)Elq/SP será resportsáve] l)e]a ]i])craçÉão (]ü sistcniu 8(lotE[d[.] ar]tus (la

iniCIO das ot)ctações

As itliageiis 11ere}(tais deverlt $ci eiivlactas pelas l.i:ise$ operacjtallals cliaíialtieítte

Na eveiltualidüde de ocoííéiicias de falhas clo sistema ao lorlgo do Contrato o (lue
impeçam a imediata transmissão dot; dados. meslllo ({líe temporariamcrlte, a

CONTRATADA deverá programar urlla ação alternativa, üride os dados serão gravados

em CD/DVt) ou outra tipo de média e entregues aa DER/SP em })rezo t)máximo (coíltados a

prartir da cinta a primeira infraçãa \ erificada) de 2 (dois) dias corridos

A não entregca dias ima(!ens neste l)rezo iml)ligará na desconsideração para fins de

illeclição. dos serviços piestaclos nas datas de fiscalização cujas imagens estarão em
atraso.

Todas as imagens e dados gerados pelos ecluipamentos cfeverão estar disponíveis nos

servidores clãs bases por até 7 (sete) dias aliás a sita colete e transmissão

A CONTRATADA deverá providenciar cópias de segurança cíe seus servidores. sobre

pena de $er responsabilizada administl-ativamente. na c\reHtuâlicIRde de falhas de

equipar)lentos e perda de informações

2.1.8. Relatórios diários de operação dos equipamentos estáticos

Deverão ser elaborados diariamente relatórios cona os (fados sobre a apelação contendo a

relação elos Incais fiscalizados. a identificação dos equipamentos e as silos condições
físicas e operacionais. as quantidades de imagerls geradas e as ocorrências cle maior
reievâllcia.

Deverá $e enviado ao DER/SP a arquivo cle log gerado pelos equipamentos estáticos para

avaliação e epal)oração de relatório de controle operacional

O modelo do relatório (Je canil)o c o eletrânico a ser erlcarlninhado cliarianlente por e-mail

ao DER/SP, será encaminhado a CONTRATADA antes clo início cla operação, bem como
toda a inetoclologia a ser executada

2.1.9. Estíínativa dc quantidade de ecluipamcntos estáticos por item
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Ao longo do (:QlltlHtLÜ estão estudadas .-rs seguintes (quantidades de e({ul})cimentos a serclTI
of)atadas

i E(4 u ipa} rierttos 'i' Item l l lte íu 2 ' l

Equipamentos eletrânicos de fiscalização del . [ - - ]
:exr,es$odc\rClaCidãdC-eStátiCO i 13 ! 14 l 15 l

2.1.10. Equipes de C)peração dos equipamentos estáticos

2.1.10.1. Operadores

Para operação de uln equipamento, sendo dois funcionários por turno cle 7 horas/dia e
folguistas

Funcionários por ecluipamento

Funcionários de oÕãiãião cle para equ pam
estático

ente
68

A o})oração de cada equipamento estático deverá ser composta par 02 (dois) ol)eradoles
ern turnos de 7 hajas/dia e 01 (um) veicula por turno.

Deverá ser fornecido os benefícios: vale transporte. vale refeição, seguro de vida e
assistência mécllca

Deverá fornecer equipamentos de proteção Individual para trabalho em canino. como
Óculos de segtírança. protelar solar. protetor auricular, etc

Para l)ase de cálculo das floras pagas pelc} DER/SP. será de 220 horas mensais.

Todos os operadores deverão usar unifot me conforme especificado no Anexo l-A

2.1.10.2. Veículos de operação

Para a operação de um equipatíiento o veículo cor l capacidade para 4 passageiros 1.000

Í Veiculaparaumequíj;amento '" 'T lteiii;í'
lvÊicui.o c/cÀ} Ãê'.R4 PES.IOooCê'õõúo.'Ê l lo

cc

Item 3

20
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Todos os veículos (le operação deverão ser adosivadas de acordo cc-m o especificado no
Anexo l-l}

2.1.1 1 Colete dos crluipanlcntos fixos

A roleta tios equipamentos fixos deve ser realizada no nlirliitao duas vezes por semana
menor intervillo se o [)ER/SP o solicitar

lodos os equipamentos fixos deverão ser constantemente verificados na Gaiata de dados

se está liga(Jo. verificar Q horário e acerta se necessário. O não funciorlamento deverão ser

imediatamente comunicados e solicitados as suas colreções.

A falta de comunicação do não funcionamento e ajuste do relógio dos equipamentos.

implicará na desconsideração para fins de medição, dos serviços prestadas ou disponíveis
naquela(s) roleta(s). '

A não realização da colete das imagens dentro dos prazos estabelecidos, implicará na

desconsideração para fins de rnedlção dos serviços prestados ou cfisponíveís naquela(s)

Ao longo do Contrato estão estimadas as seguintes quantidades de equipamentos a sereill
coletados.

l Equipamentos

Í Colete de equipamentos eletrõniciliiiit
l fiscalização de excesso de velocidade -- l
i Nxa l

ã';is'l

veículo.quipe deverá ser composta por 01 (um) operador em turno de 8 horas/dia. e OI(um)

Equipe

Colete de equipamentos eletrõnicos de

fiscalização de excesso de veloci(Jade --

Item l Item 2 ] tem 3

02 02 02

.L

A equipe deverá usar uniforme conforme especificado no Anexo l-A

Para bcase de cálculo das floras pagas pelo DER/SP, será de 220 hora



q
oS veículos dc operação clet/farão scr a(Jcsivados cie acordo com o esf)edificado no Anexo

2.1.12
[mageiis e (lados gerados pelos equipatnentos fixos

Fatias ijs imagerls e dados gerados pelos equipanleíltos fixos deverão set coletadas e

traí)sportcadas para as bases operacionais das CONTRATADAS e eilcamlnhadas ao
DER/SP

Deverá então ser utilizado um sistema ern que as imagens e dados coletados serão

disponibilizados dentro de um servidor dedicado en] cada base cle FTP (File Transfer
Protocol - Protocolo cle Transferência cle Arquivos)

Todas as informações deverão ser enviadas, via Interrlet, para a Central de Controle de

Fiscalização do DER/SP (pré-processamento). onde será instalado um sistema exclusivo
de recebimento dos dados

Deverão ser implantados nas bases operacionais todos os equipamentos necessários

recfes de comunicações, principalmente os sisterTlas de segurança contra vírus e backupdos da(Jos. '' ''

A fiscalização do DER/SP será responsável pela liberação (Jo sistema aclotado antes do
inicio das operações

Na eventualidade de ocorrências de falhas do sistema ao longo do Contrato e que

partir da cinta a primeira inflação verificada) de 5 (cinco) ellas corridos.

A não entrega das imagens neste prazo inlpllcará na desconsideração para fins de

medição. dos setvlçus prestados na$ chatas de fiscalização cujas inlagetls estarão ernatraso

Todas as imagens e dados gelados pelos equiparTlenlos deverão estar disponíveis nos
servldoies das bases por até 7 (sete) dias após a suta colete a transmissão



T
/\ CC)í\JTR/\l/\[)A devcíá plo\ridcnci8t cópias (Jc segurança de seu:; servi(loi'es. sob l)ona

de ser responsabilizada admlnistrativaíllentc, na evenlualiclade de falllas clc equípaillentos
e perda rie Informações

2.1.'13. Relatórios de Goleia das ii)vagens dos equípanlentos fixos

Deverão ser elaborados relatórios dos dados calejados. contendo a relação dos locais

coletados: a identificação caos equipamentos e as suas condições físicas e operacionais. as

quartticíades cle imagens coletadas. se o equipamento está ligado. se o relógio foi acertado

c as ocorrências de maior relevância e encaminhado ao DER/SP. a maneira como será
erlcaminhada será determinada posteriomaente

Deverão ser detalhados os horários efetivos de colete cle cada equipamento nas iodavias.

2.1.14. Equipe de Supervisores e Coordenadores da operação das radares estáticos
e colete dos radares fixos

2.1.14.1. Supervisores

Supervisionar as equipes de operação de equipamentos de fiscalização tipo estático

Gaiata dasrlma0.ens dos radares fixos. en] turnos de 8 horas/dia, e OI (um) veiculo para

Supeívisoies

Pã«"','
de excesso de Velocidade estático e Gaiata l

l dos equipamentos fixos l
06

Item 2

04

Item 3

04

]

}

Para base de cálculo das horas pagas pelo DER/SP. será de 220 horas mensais.

2.1.14.2. Coorclenaclores

;lEil="===ção de equipamentos de fiscalização tipo estático e colete

em turnos cle 8 horas/dia. e OI (um) veículo para cada

i Quantidade

l fis'alizaçào

Coord

de coordenadores da l
de excesso cJe velocidade

y!.[ !'." :
1 .. ''

+ [ietn 3

01



.t
estático e colete elos ecluipatneíttos fixos

Pata base de cálculo das horas fragas pelo [)ER/SP, será de 220 horas i)leilsaís

2.2 Equipes de Apoia a Fiscalização (Jo DER/sp

A CONTRATADA deverá executar serviços de apoio logístico e operacional ao corpo

técnico do DER/SP. responsável pela fiscalização de operação dos ecluipamentos
eletrõílicos

Deverão ser disponibilizados 04 (quatro) fiscais cana veículos (um para cada fiscal), estes
veículos deverão ser adesivados de acordo com o Anexo l-B

Sen(Jo assim (Jistrif)uídos o fornecimento destes veículos:

[ " ' vÊÍêÚI.Õg

Veículos a serem disponib lizados a equipe
l de apoio a fiscalização

Item 2 Item 3

01Q2

Os sewiços (Jeverãa ser executados em apenas um turno cle 8 horas diárias.

Para l)ase de cálculo das horas pagas pelo DER/SP. será de 176 horas mensais

Esses fiscais serão alagados na Sede do DER/SP ou outro local que venha a ser
cleterminaclo em corllum acordo

Deverá ser fornecido os benefícios vale transporte. vale refeição, seguro de vida e
assistência médica

Deverá fornecer equlf)cimentos de proteção individual para trabalho en] campo

colete reflexivo tipo "X', óculos de segurança. protetot solar. protctor auricular, etc

como

Os serviços a serem executados referertl-se a:

6 Vistorias periódicas das condições das sinalizações de transito dos locais definidos

para fiscalização. considerando ít legislação eln vigor;

. Serviços cle fiscalização, levantamento de infoitnações en] calTlpo. da sinalização e

localização dos equipamentos com fatos e sistema de posicíorlamento por satélite (GPS).

operação elos equipartlentos fixos. estáticos neta Rodo\rias Concedidas e ll l malha do
DER/SP



V
Apoio fios levaiitamerltos das condições especificas das rodovias. necessários para

arlálise de rectii$os de itlter})osiçáo cle infrações cle trãrlsito

. Apoio nn rcalizíiçãu dos testes dc ccluipamcntas cletrõiiicos (Je fisc;llização de

excesso de velocidade quando dcls procedimentos dn novas solicitações de
lioiTlologações

ü Alloio na realização cie aferições periódicas obrigatórias dos equipamentos en] uso
pelo DER/SP

. Acompailhaltlento clãs realizações cfo eventuais manutenções elos ecluipamentosl

e Vistorias os locais orlde serão implantados llovos equipamentos, qucantQ a

localização, segltraílça, sinalizaçãol

Os locais para a execução dos serviços serão (definidos de acordo com unia programação
previamente definida e de ac;ardo coill as necessiclacles DER/SP

A empresa será responsável. por todos os custos relativos a estadias. refeições
deslocamentos e despesas extras desses funcionários.

Equipe de Fiscalização

Fiscal de operação

2.3 Implantação de uma Central Geral de Controle

Para o perfeito funcional»ente dos serviços previstos no presente Teimo cle Referência

será montada uma Central Geral de Controle ila sede do DER/SP, localizada na Avenida
da Estado, n' 777 - São Paulo - Capital.

A responsabilidade pela itnplantação e execução dos serviços previstos nesse item será
da empresa vencedora no item 1. definido no presente Edital

A função desta Central Geral de Controle. deverá sab orientação do DER/SP. executar

to(fos os serviços rc'lativos ao pré-processamento dos equipalllerltos fiscalizadores cle

velocidade tios tipos fixcls, estáticas e portáteis e não tnetrológicos. encanlinhanclo

posteriormente ao selar de Gestão de Multa l)ara processamento das imagens.

Para o desenvolvimento das traballlos estão coillpreendidos os serviços descritos a seguir:

8 Realizar o pré-processam lento de todas ds imagens geradas pelos equipamentos clc

fiscalização de velocidade e} não petrológicos iclenliflcando os r)roblenlas e erros.



7
tlatiítcancio os resflonsávcis e encamir llanclo postcriornlente as imagens patíx a Gestão de

multas através de 'R4alotes Fletrõnicos" enviados pela rede interna clo DFR/SP

. Fazei a irlteração com o Policiamento Rocloviátio ítü colcha do infonnações e

operação dos equipamentos, como tanlbéi'-l dar suporte na operação em catllpo,

' Dar apoio ao DER/SP nas respostas cle c:uestior ainentos poi parte dos usuários das

Rodovias, outros Órgãos governaíllentaís, das Collcessionárias e à Irllprensa.

+ Dar apoio ao DEIR/SP no desenvolvimento cle novas tecnologias de fiscalização

bem cama de regulamentações para o funcíonanlento destes equipamentos.

2.3.1 Desenvolvimento e implantação de um sistema de controle e consistência
das informações e de um banco de dados

Como apoio aos sewiços de colega e pré-triagem das imagens. a CONTRATADA deverá

desenvolver e implantar um sistema de controle gerencial automatizado e customízado
f)ara atender necessidades prioritárias do [)ER/SP

Este sistema deverá auxiliar no controle gerencial de operação. através da consistência

dos dados referentes aos registros de inflação. e ainda na emissão de relatórios e

corlsultas gerenciais. tais como contraía do funcionamento individual (O.S manutenção).

c:adastro de pontos de operação e comunicações de Brios operacionais (C.E's)

Na interface do pré-processamento. riste sistema deverá gorar algum»as consistências tais

corno lógica na data de infração, prazo do envio cla imagem, consistência de hora e local

onde foram realizados os registros, N' da [)ER/SP; número de série do equipamento.

velocidade regulamentada no local. verificação quanto à sequência numérica dos íegistras

e data de verificação pelo órgão nletrológico, bem corllo avaliação da possibilidade de
entrega cfuplícada de imagens

Este sistema deverá estar dimensionado para avaliação de até 1.000.000 imagens/mês.

[)everã ser capaz de criar protocolos crTI formato de planilhas que contenham a quantidade

de registros por colete de imagens no farlnato determinado pelo DER/SP. nurilerando-os

de acordo com ccl s de forma sequencial. seguido pelos dois últimos algariSmCJS clo ano

vigente. para posterior envio para as áreas de piocetssamento de imagens clo t)ER/SP

Quanto à emissão de relatórios estes devem contemplar as (luantidades de imagens



Por pctllto cle apelação;

Por crnpte=a ol)eradLJra;

Por concessionária ou [)iretoria rtegional do DER/sp:

Por dla. mês e arlol

Por tipo de equipa111cnta (fixo. estática, portátil e não rnetrológicos);
Por faixa dc falai)lento e

Os totais gerais que contemplem as imagens descartaclas pelo DER/SP.

Na interface para cadastro de pontos de ol)eralção. sejam eles fixos ou estáticos

eleve contetllplar os seguintes catnpos para consulta e cadastro:
. Rodovias

luletlosl

Quantidades de Faixas;

Velocidade de Veículos Pequenos e Granclesl

Localização da Sinalização de Velocidade e Educativa:
Tipo de Equiparilentol

Concessionária ou Diretoria Regional do DER/sp.

o sistema

Na interface de serviços de manutenção dos equil)amentos. este slstenla deve controlar a

descrição dos prol)feRIas apresentados, datas de solicitação e solução. f)errado

inoperante. e todas as informações necessárias seguindo o padrão do DER/sp

Após a identificação de possíveis problemas cle ordem operacional. o sistema deverá

cadastrar todas as comunicações que serão encaminhadas às operadoras ou
concess onárias responsáveis })elos equipamentos erll formato digital. no padrão do

Esse cadastro deverá guardar os históricos de todos os equipamentos. notificações de

Solicitações de providenclas, empresas e responsáveis notificados. datas de envio e
solução e problemas específicos

Todas as Inforrltações geradas pelos dados dos registíos de infrações alimeiltarão uin

l)arco de cfados. a ser deserlvolvido pela conticatada cill SQI. FERVER, devidamerlte
certifiçacfa cair a licença de uso.

2.3.2 Desenvolvintento de aplicativos específicos para o l)anca



{
[)o\fofa sel desenvolvi(Jo/implantado aplictttivo que peiíllitó fácil ijCu$so ao$ dadas.

pesquisas classificadas e ordenadas confon te necessidades es})ecíflc n com qtiillqtin

cruzamento de irlformnções desejadas, definições cfe parâmetros e indicadores

coltlparatívos voltados à questão de análises qualitativas e qttantitatívas da operação dos
equipaíneittot; de fisciiliz;lçãu cle velocidade.

2.3.3 Emissão de lqelatórios Periódicas

Deverão ser elaborados periodicamente (mensal) relatórios com as análises técnicas

rlccessárias sobre a evolução das ocorrências cadastrados, os indicadores comparativos.

os níveis de eficiência da operação e colete dos equipamentos eletrõnicos, todos os dados

estatísticcls decorrentes da execução dos serviços e os níveis acfequados de maílutenção.

Esses relatórios serão utilizados para a elaboração de relatórios técnicas que embasarâo o

planejamento de atividades de execução cla fiscalização do DER/SP, assitn como para
divulgação na INTRANET (DER/$P) e INTERNET

2.3.4 Equipamentos, acessórios, softwares e demais suprimentos

Pala a montagem física da referi(Ja Central de Controle, a CONTRATADA deverá fornecer
o$ seguintes itens

2.3.4.1. Instalação e manutenção de 30 (trinta) equipamentos entre servidor.

nllcroconlputadores e notebook que serão utilizados no desenvolvimento dos serviços eín
toda a vigência clo contrato

2.3.4.2. Fornecimento l (unl) servidor cle cacesso à rede de dados

''' Processador Intelõ) Xean® E5-2650 2.00(3tlz

95W, Max MenTI 1600MHz;
20ful Coche. 8.0GT/s QPI. Turbo, 8C

/

/

/

/

f'

/

Dual. Hot-plug. Reduildant Power Supply (1+1). 1 100W

fdertioria de no mínimo 32 GB

05 (discos íígiclos de 900GB lok RPM SAS 6Gbps hot plug hard drive

2 Interfaces cle rede 10/100/1000 UTP C)ffbaar(J

Lcitoí e gravador de DVD

VVirlclows ferver 2008 com 50 licenças,



$
rate;mor 1 00/1 .000 f.4t) cüm vví-FI)

2.3.4.4 f'ornecimcnlo de 18 microcomputadores com ca seguinte configuração:

,/ Processador 3' Geração clo Proctlssador Intel® COFCll.' i5-3350p (3 IGHz
3.3GHz com Turbo Boost 2.0. 4 Tllreads. 6f\4b Cacete)

/ Leitor e gravador de DVD

hleílloria de no illíninlc} 4GB

-' Disco rígido 500GB;

.'' Monitor dc 18.5

1.3.4.3 1tlst 11] fltiienção (!{e red(e( ii )alnenicls sv.richíp;!ta })alta

até

2.3.4.5 Forriecirtleítto de 5 microcomputadores com a seguinte configuração:

-/ Processador de 3' Geração do Processador Inte16) CoreTK{ i7-3770 (3.4GHz

3.9GHz corri Turbo Boost 2.0. 8 Threads. 8Mb Cachell

/ Leitor e gravador de DVDI

-'' Placa de vídeo off board de l

-"' l\memoria 8 GB:

/ [)isco Regi(fo ITE;

/ Monitor de 20

2.3.4.6 Fonlecimento e manutenção de 2 (duas) Impressoras Laser branco e preto

CCIM velocidade de nQ mínimo 30 páginas por minuto e suprimentos gerais durante toda a
vigêllcia clo Contrato;

2,3.4.7 Fomecitllen
}ui})ail et)[c} ]nu]tt]t.]ncioflal Laser colorida

suprir»etttos gerais durante toda a vigência do Contrato (iittprcssora. scarlner e fax)l

2.3.4.8 Fornecimento e manutenção iítlpíessora A3 e supritnentos gerais cluiante tecla
a vigência ({o Contrato

até

10 íllíniíno 128 bits

fo e nlanute1lção de l e( e
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2.3.4.9 Fornecer cí\to c t\4t riuter)çâra cfci 1 0 nlirlinlo 2 linhas telefõtlicas convencionais

dtir-ante to(Ja a vigérlc.ia do Contrato

2.3.4.1ü lí stalaçãa e nianutençào de' duas cor)cxão Inteiilet com 110 n)iíumo 20 r\.lb. Oll

cintilar durante toda a vigência clo Cor)trato

2.3.4.11 Disponibilização de IO lintlas e aparelhos de celulcar do tipo:i slnartphorte para

agiltzar a comunicação entre as equipes, os aparelhos com cárTleras de no mínimo 2 lvtB

pixels e sistema de SF\4S durante toda a \rigêllcia da Contrato;

2.3.4.12 Instalação e manutenção de 09 (nove) No Brea1( 3kva durante toda a vigência
do Contrato;

2.3.4.13 Fornecimento e manutenção (Jc 6 (seis) Notebook com a seguinte
configuração rllínima

/' 3' Geração do Processador Intel® Coreto.ç i5-3210M {2.5GHz até 3.IGHz com

Intel® Turbo Boost 2.0, 4 Ttlreads. 3Mb Cachet

/

/

/

/

Memória de rlo mínimo 4 GB de rlleniória

Unidade de leitura e gravação de CD/DVD-ROM

Tela de no máximo 14 polegadas

Vfindows 7 BR Profissional

v" h/IS Office 10 BR Profissional

2.3.4.14 Disponibilizar 7 mocfens de dados pala usar em campo com os notebooks 3G

ou superior com no mínimo um pacote de 2 G[3 ou ilimitado:

2.3.4.15 Instalação de todos Softwares necessários (Windows 7. Windows Sorver 2008
SQL, arltivírus. Office 2010. etc).

2.3.4.16 Foíílecimenta de 5 aparelJ)os de GPS

estado de São Paulo atualizado e memória (te 4 GBI

Etrex Legend. FICX. COÍTI mapa do

2.3.4.17 rorrleclmento cle suprir)lentos getals (CD's, DVD-R. cartuchos e tonel. demais

insumos de nlatcriais de escritório) durante toda o período de vigétlcia do Contrato:

2.3.4.18 Alteíaçóes cle layout (mobiliário) ({ue for necessária para a montagem (Ja
Central Geral cle Controle, l)em cünlo mesas. cadeiras e alttlátios



3 E(ltripc 'técnica

Para o desenvolvinlerlto dos trabalhos previstos na Central Geral de Controle da Operação

e triagem clãs Imagens de todos os e(luípantentos ftscalizadores cle excesso cle velocidade

fixos, asiáticos, portáteis e equipamentos não t)lctrológicos. nils rodovias Concedidas da

Estado São Paulo e do DER/SP, a empresa vencedora do item l d8\fera fornecer unia
eqtifpe técnica

COITO o$ berlcfícios: vale transporte. vale refeição, seguro de vida c assistência médica.

Os serviços deverão ser executados em apenas um turno de 8 horas diárias.

A l)ase de cálculo das horas pagas a esta equipe pelo DER/$P. será de 176 horas
mefisais

De acor(Jo COH as qualificações relacionadas a seguir:
3.1. Coordenador

Descrição do cargo: Responsável pela coordenação das equipes e acorTlpanhamento ao
desenvolvimento de todas as atividades

Escolaridade: Formação superior em engetlllaria

Experiência: mínima de 5 aras na função

3.2. Chefe de escritório

Descrição clo cargo: Relatórios Gerenciais. estatísticas, homologações de equipamentos

organização do departamento, inserção de informações elll banco de dados. controles de
RH e orientações gerais Escolaridade: Formação superior

Escolaridade: Formação superior

Conhecimentos em informática. controle de pessoal e relatórios de produção

Experiência: mínima cle 02 delas rla função

3.3. Assistente Técnico l



[)escíição do cargo: Real)ottsável pelos controles de expedientes. respostas de ntivldürica

imprensa. solicitações rlít ntftrns dí'pari:anlentos dn DFR/SP. lesfiQncfer t--mail clo LIE.l{/sp

(nomes), patriríioniação de ecluipameiltos

Escolaíid;lde: Formação s\tiperioí

Conhecimentos em informática. controle (Je pessoal e relatórios de produção

Expertêncla mínima de 2 anos na função.

3.4. Programador de computador Junior

Descrição do Galgo: Responsável pelo desenvolvimento do banco de dados. dos

aplicativos de análise clãs informações cadastraclas, atendimento aos usuários tios

sistemas. segurança de rede e transmissão de dados, programação em visual basic.

Escolaridacfe: Fortnação superiora

Experiência: mínima comprovada de 02 anos em desenvolvimento de sistetnas e de banca

de dados SQL, relatórios. redes corporativas e transmissão cJe dados FTP (File Transfer

Protocol - Protocolo de Transferência de Arcluivos).

3.5. Atlxiliar Técnico

Descrição do cargo: Controles Diários do funcionamento dos equipamentos fixos.

estáticos. portáteis e OCR, controle diários do pré-processamento de imagens ({ue serão

enviadas a Gestão de Multas, controle de aferição dos equipamentos (IPEM). controle e

verificação cla transmissão das imagens via FTP. arquivamento de documentos.

Escolaridade: 2' Grau completo

3.6. Auxiliar de Escritório

Descrição de cargo: Emissão de Ordem de Serviço (OS's) para conserto de equipamentos

para os envolvidos da manutenção, pré-píocessanlento e controle de qualidade das

ríiiagens que serão enviadas ao processamento e fechamento do nlaITEM de imagens a

sereill transmiti(Jas, baixa e organização das imagens recebidas por FTP, escala tios

equipamentos estáticos. manutenção de palitos rla banco de dados e na Internet, contraía

de estudo técnico. organização (Je controles dos levantanlentas. fotos e GPS.

A referida equipe íesponrJerá direlamente iio DER/sp.
orientações

seguindo suas diretrizes e



V
conltnll acorda cana a CONTRATADA

Eqilípe de Pré ssatnento
Coordenador'
Chefe cle escritório

l Assisterlte Técnico l

Progranlaclor de compu odor junior
Auxiliar técllico

l Auxiliar de escri ária

A equipe dc?vt'iá .er aloct)cla rlíl$ dependências (Jo DER/SP{ C L

local a ser definido eiitl\

! '']
02

02

02

02

02

10

4 Veículos de Apoio

Veículos de apoio a operacionalização da fiscalização eletrõnica

4.1. Especificações Técnicas

l;$:113Ç,l:F :llT)=F$1:11
a) Capacidade: mínima de 5 (cinco) lugares;

b) Ar Condicionado e direção llidráulical

c) Limpadar e desenlliaçador no vidro traseiro

Esta(dual de Trânsl: - DETRAN-$P, devidamente licenciados perante o Depadarnento

km: Substituir de imediato e de forma automática, os veículos que atingirem 100.000

k:El:l l ='=:,.::=eriodicidade recomendada pela boa técnica e

e. mcantendo o veículo em boas condições de

segurança ml. o$ veículos deverão seí traçados quando atirlgirem a lllarca de



"{
Slíl)slüuir. a qualquci tc:rílf)o, o veiculo (lue apresentar defeito ou sc)fiel acidente

rlo prazo rTtáXiMO de 12 horas. por outra idêntico, flama assegurar a corllniuicladu tios
serviços

e Todas as despesas decorrentes do tráfego tios veículos. tais como lubrificatlles.

nlantitenção preventiva e corretiva: seguros, conlbustivel. pedágio e ({uaisquet outras

despesas necessárias à plc'na consecução dos sewiços. são de responsabilidade da
corlíratada.

Todos os veículos deverão $er entregues. no máximo

cla data flxacla na Primeira Nota de Serviço.
em até 15 (quinze) dias contados
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AlgEXO l-À

E::PECIFICAÇÕE$ DOS UrüIFORMES

1. ESPECIFICAÇÕES:

A confecção das peças deve seguir rigorosamente as especificações constantes clãs
fichas técnicas abaixo:

1.1. Camisa man(ga CtJrta masculina:

Frente: gola entretelada na cot azul. rtlanga raglal} na cor azul, com aplicação cle faixas

fluorescente e ietrorrefletiva nas mangas. e 10 cm da cava. Recorte lateral triangular na

cor amarela. Vista de 3.5 cm de largura. caIR 3 botões cle massa. Bolso embutido com ll

cm de largura x 13 cm de altura com tarja de 1 1 cin de largura x 2 cm de altura. Acima clo

bolso velcro de 1 1 cm. No lado direito deverá ter o bordado do DER. As faixas fluorescerlte

e retroriefletiva deverão ser costuracfas. conforme descrito nos itens 1.1 .3 e 1.1 .4.

Costas: recorte horizontal nas cores amarela e cinza. e acima do recorte aplicação de

faixas fluorescente e retrorrefletiva, que (deverão ser costumadas conforme descrito nos

itens 1.1.3 e 1.1.4. No recorte superior, na cor ar)lapela, deverá ter o bordado do DER
A barra cla camisa deve ser (fe 2 cm rebatida

l.l.l Tecidos, aviamentos e bordado

Tecidos

Tecido l

Pantone têxtil; 193952 TP:
Ainlação: sarja 2 x l;
Gramatura: 192 g/m';

Composição: 100% algodão

Tecido 2

Pantone têxtil: 130858 TP:
Armação: sarja 2 x l;
Gramatura: 192 g/nlPI

Composição: 100% algodão

Tecido 3

Pantone têxtil: 171502 TP:

Anulação: sarja 2 x l

GralTlatura: 192 g/m'l
Cornposiçâo: 100% algodão.

E!@,gb
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Avíainel)tos !:jg!!ra

Botão: 03 botões de massa, tamanho 18: llÊ!?
Faixi} retrorrefletiva: 5 cm de larguras

Faixa fltiorescerlte: 10 crtl de lalçiural

Velcro: 1 1 cm dÉ' comprimento por 2 cm de largura
Entretela: tecida (gola);

Linha: costura 80 e ovcrloque 120

na cor preta

Bordado do DER

Frente

Largura: 10 cm

Altura: 3,5 cm

Linha: 100% polléster

N' pontos: 7.050

Costas

Largura: 30 cm

Altura: l0.5 cm

Linha: 100% poliester

N' pontos: 57.500

1.1.2 Modelo
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1.1.3 Faixa Fluorescente

Faixa cine emite radiação ética de comprimentos de onda maiores que os absorvidos de

fonlla a aumentar a visibilidade diurna, especialmente durante o amanhecer e o
arloitecer

Esta faixa de 100 mm de largura deverá ser costtirada no tecido. de forma a circundar

todo o corpo e as mangas da camisa. conforme disposto na figura 1.1.2.

A faixa deverá ser de tecido sitel fiel néon, na cor amarelo esverdeado fluorescente -

L16, na giarnatura 160g/m: e composição em 17% algodão penteado e 83% poliéster.

1.1 .4 Faixa Retrorrefletiva

Faixa de 50 mm coilstltuída de película retrorrefletiva microesfera. na cor prata quando
observadas sob incidência de luz. que deverá apresentar unl índice mínimo cle
retrorreflexão de 500 cd/lux/Dlz.

Esta faixa deverá ser costumada sobre a faixa de material fluorescente, de forma

centraliza(Ja e a circundar todo o corpo e em volta das mangas da camisa. com a

exposição da faixa fluorescente. em 25 mm cle largura, acima e a})eixo. conforme
disposto na figura 1 .1 .2.

A retrorrefletiviclade inicial da faixa de material retrorrefletivo (coeficiente de

retrorreflexão inicial. em c(J/lux/m:) deverá atender ao mínima estabelecido pela rlaíma

cta AF]NT NBR 15292. tabela 5. para o ângulo de observação 0.2' glnus c eritíacla cle

5,0' graus, me(lido segundo procedimento descrito nas norntas ASTM E809/E810.



V
1.1.5 Lagonialca da DEI

DH
1.1.6 Etiqueta

A l)eça deverá possuir 2 (duas) etiquetas. com as seguintes informações
Eticlueta l

-" Composição do tecido;

-' Procedência do tecido;

./ Número do manequim: e

./ Modo de lavar

Etiqueta 2:

v"' Narre da fir'ma fornecedoras e

'" Ano do fornecimento

1.1.7 Garantia

Garantia de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, quando em uso normal

1.2. Calça masculina:

CÓs caiu 3,5 cm de altura e 5 passagens no total. de no mínimo 1.3 cm de largura x 5

cm de altura. Bolsos faca diagonal. com aplicação de vivo de 2,5 cm. Garlcho com zíper

de 15 crll de comprimento. Costas com bolsos chapados e pala çonfatme figura 1.2.2

Bolsos laterais chapadas. com costura pespontada medindo 18 cm de largura x 20 cm

de altura total. Lapelas. na cor azul. de 18 cm de largura x 7 cm de altura. As faixas

fluorescente e retrorrefletiva deverão ser costuradas, conforme descrito nos itens 1.2.3

e 1.2.4, sendo a primeira faixa à OI cm abaixo do bolso e a segunda faixa à 15 cm

at)alxo da primeira. Costuma reforçada nos joelhos. paira coili costura rebatida de 2.5
cm

1.2.1 Tecidos, aviamentos e bordado

Tecidos



Tecido l

f:t3t]tone téx i1: ] 93952 1 p

Arítlítção: sarja 3 x l

Graniatura: 260 g/rnP

Cnrllposição 100% algodão

E! ugy

1'

lecicfa 2

Pantone têxtil: 1715c)2 Tp=

Arnlação= sarja 3 x l l

Graniatura: 260 g/m:l

Composição: 100% algodão

D

Aviamerltos

Botão: OI botão de massa. tamanho 22

Faixa retrorrefletiva: 5 crn de largura;

Faixa fluorescentes 10 cnl de largura;
Zíper: metal de 15 cml

Linha: costura 80 e overloque 120

Bordado do DER

Bolso

Largura: 1 0 cm

Altura: 3.5 cm

Línlia: 100% poliéster

Pontos por minuto: 7.050

1.2.2 Modelo
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1.2.3 Faixa Fluorescente

Faixa que emite radiação ética de coí)lprimentos de onda maiores que os absorvidos de

folha a aumentar a Visibilidade diurna, especialmente durante o atnanhecer e o
anoitecer

Esta faixa de 100 mm de largura deverá ser costumada no tecido. de forma a circundar

cada uma das pernas da calça em duas alturas, conforme disposto na figura 1.2.2

A faixa deverá ser de tec;ido sitel fIlE néon. na cor amarelo esverdeado fluorescente

L16. na grarTlatura 160g/m: e composição em 1 7% algodão penteado e 83% poliester.

1.2.4 Faixa Retrorrefletiva

Faixa de 50 mm constituída de película retrorrefletiva microesfera, na cor prata quando

observadas sob incidência de luz. que deverá apr-esentai uni índice n)mimo de
rctrorreflexão de 500 c(l/[ux/mz.

Esta faixa deverá ser costumada sobre a faixa de íllaterial fluorescente. de folha
centralizada e a circundar cada uma das pernas da calça em duas alturas. corri a

exposição da faixa fluorescente, em 25 mail de largura. acima e abaixo. conforme
dislJosto na figura 1.2.2.

A retrorrefletiviclade Inicial da faixa de rTlaterial ietrorrefletivo (coeficiente de

retroneflexáo inicial. eill cd/lux/rn?) deverá atender êlo mínimo estabelecido pela rlorrna



$
da A13rqT l~lf3f< 1529?, tat)ela 5. flama o ângulo de observação 0,2" graus e ei)irada dn

S.O' {jrails. ntedida seSJundo proceclnnento descilto nas narinas ASI'rü F809/E810

1 .2.5 Logomarca tJo [ll=R

a) DEF{

D
1.2.6 Etiqueta

A peça deverá l)ossuir 2 (duas) etiquetas, COM as seguintes infor
Etiqueta l

/ Composição do tecido;

.'' Procedência da tecido;

v" Número do manequim; e
-'' Macio de lavar

Etiqueta 2

/ Nome da firma fornecedora; e

v" Ano do fornecimento

1.2.7 Garantia

Garantia de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação. quando em uso normal

1.3. Botitla:

Calçado tipo batina, masculino. cano curto, na cor preta. confeccionada em vaqueta

hidrofugada curtida ao cromo. cor]] espessura de 1,8 mm podendo variar + 0.2 illrn au -

0.2 mm. estamf)a granulacfa, flor integral. sei l marca. furos ou rasgos, caril maciez pala

calçados. foipada na gáspea en] não tecido. com o cano acolchoado ern espuma de
poliuretano, com espessura de densa(Jade entre 45 ã 60 g/cm', sendo a cobertura em

couro vaqueta soft iesistenle. cona 2 (dais) gotnos. a altura do cabedal deve vadiar entre

l0,2 à 12,2 cm. medidos conforme item 6 2.2 da norM8 N[3R IS0 20344:2008 (onde a

altura é a distancia vertical entre o ponto mais baixo da })almilha interna e o ponto mais

alto do cabedal). contraforte em material íesinado termo conformado, corri espessura

rllíninla de 1.5 cm. biqueira em termaplástico. sola e entlessola em polittretano



q
ex})anclido btclensiclacle, irlji.lado t]líe]artlellte HO calbcdal. Í)alrliillul nttema fixada ao

calhe(]al pelo sistema Stral)el: cordão atacacloi, cor l)rata. com ponteiros resínadas ciu

plástico, coll} 5 (cinco) pares de ílhoses para cada pé. sol)re-paliuillla antil)acténa

O calçado deverá apresentar resistência ca passagem (fa água cle no mínimo l (ur la)

hora (hidrofugação de unia hora). COM o cclulo enl flexão, a penetração deverá ser
irlferior a 2 gramas e a absorção inferior a 30%

/xs especificações, procedimentos e métodos cle ensaio das batinas c demais

características deverão estar de acordo colll as normas brasileiras abaixo relacionadas
e suas alterações

Norma Regulamentadora NR 6 - E(:uipamento de Proteção Individual -- EPI

NBR IS0 20344:2008 - Métodos de ensaio para calçadosl

NBR IS0 20345:2008 - Calçado de seguranças

NBR IS0 20346:2008 - Calçado de proteçãol

NBR IS0 20347:2008 - Calçado ocupacional

'1.3.1 Garantia

Garantia de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação, quando em uso normal

1 .4 Boné:

Modelo a(Juro. com viseira, em sarja 3/1, gramatura 260g/m'. 100% algodão. na cor

cinza. cona a logomarca "DER" medindo 95 x 30 mm. bordado na parte frontal com linha

100% poliester e 7.050 pontos por minuto. com sete regulagens de tamanho em
presilha feita de plástico

1.4.1 Logomarca do DER

D
1 .4.2 Garaíltia



q
Garantia de 6 (seis) n)fases Contra defeitos cle fabricação, quando eíll liso ilorrnal

'f .5 CÍflto:

30 e 40nml de largcrlza, em lona Sintética caiu fivela de metal regulável, medindo entre

1.5.1 GsaraHtiâ

Garantia de (i (seis) meses contra defeitos de fabricação, quando em uso riolnlal.

1.6 Conjunta cle abrigo para chuva (blusa e calça)
1.6.1. Blusa

iii;;n i i : iniz;
inlpe(Jir a entrada de água

(Sola alta medindo 65 mm nas extremidades e 95 mm na parte traseira; fechada na

SHH :Hl:l B: ==
Faixa retrorrefletiva, aplicada pelo processo termo transferível. na cor prata, com 50 mm
de largura. circundando a blusa conforme descrito abaixo

enl cada manga à 150 mm do punho. circundando totalmente o punho

nas costas a mais ou rllenos 20 rnm acima da pala. de ulu lado ao outro

na pane frontal a mais ou lllcnos 20 mm acima da sobre pala, de um lado ao
outro. com exceçâo na parte da vista

Logomarcas: a implicação deverá ser pelo processo de Silk scrcen com tinta especial
para tlylnn. cürlforme descrito atJaiXO



{
ü l ogomarca clo DÊR, aplicado nas costas. coníonne figura (Jo stiljiÉern 3.'1.6 letra a).

a 40 mm aculla da faixa rettoriefletiva. dc tamanllo 90 x 270 nlm. nas 4 cores irlcliciicias
na fiçltira

. Logorllníca do DER, élplicadn na l)arte frontal lado escluerdo. conforme figura do

subirem 3.1.6 letra a), i)a altura do tórax, dc tamanho 40 x 90 mm. nas 4 coifas
clenlotlstradas na figura

1.6.2 Calça

Deverá ter cintura caiu elástico de 30 intn de largura rebatida internamente na barra e

cordão de nylon para ajustar a mesma à cintura. A boca da calça deverá ter abertura

tipo fole com 300 mm de altura e do lado externo zíper pata ajuste. Para a perna direita

deverá ter um bolso lateral chapada de 180 x 250 mnl. com lapela de gO mm e

fechamento através cfe valera de 30 x 150 mm. Todas as costuras cfa calça deverão ser
duplas, corri vedação tertnoeletrõnica.

Faixa retrorrefletiva, aplicada pelo processo termo transferível, na cor prata. com 50 inm
cle largura. circundando a calça conforme descrito abaixo

+ em cada lama das pernas à 250 mn] abaixo do gancho no sentido horizontal.
circundando totalmente a perna.

1 .6.3 Tecido

Em nylon esborrachado, com mais ou menos 47 fios no urdume e 36) fios na trama

com espessura aproximada de 0.20 mm, na cor amarelo cítrico. gramatura de 176 grs.

cm' (podendo variar mais ou menos 10 grs). com resistência lllÍRÍHâ de mais ou menos
35 kgf no uidun)e e 27 kgf na trama por ci l

l .G.4 Aviamentos

Zíper em plástico resistente. de boa qualidade. rla cor do tecido:

. llhós e botões de pressão em plásticos resistentes com 15 mm, (mais ou menos

2 rllm) de diâmetro extemo para ambas e ilhós de 8 mm de diâmetro interno. na cor do
tecidos

e Velcro de alta aderência, macho e fêmea: na cor clo tecida

+ Cordão ern fibras de nylon, poliester ou polipropileno. na cor do tecido

{ .6.5 Faixca Retrorreftetiva

Faixa de 50 mm constituída de película reti-orrefletiva microesfera. lla cor prata quando

ol)scrvaclas sob incicféítcla de luz, q le deverá apreseíltar um ín(tece rllinimo de
retrai'reflexão de 5(]0 cd/tux/1112
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1.6.6 Loçlontarca cln DER

a) DER

b

t .6.7 Tabela de medidas

FqMERAÇÃO
TAMANHO

COMP. S/ CÓS
ENTREPERNA

QUADRIL
BOCA

. ÇA!&A

.l ..,."'e.
M

108
80
62

25

36/38

P

104
76

60

25

44/46
G

112

82

64

30

48/50

GG

1{5
85

66

30

52 à 64

EXG

118
88

68

30

1.6.8 Bolsa (embalagem)

O conjunto deverá estar acondicionado em l)olsa tipo erlvelope, cor)feccionada da

nlesnlo material. medindo 290 x 240 mn] (podendo variar mais ou menos 50 mm). tendo

ulll fole de 30 mm de largura. com dois passadores na parte traseira medindo 50 x 100
rllrll e fechacfo com um botão de pressão na parte dianteira

1.6.9 Etiqueta

O conjunto deverá posstíir

informações:

Eticluetc} l :

'"' Composição do tecido

2 (duas) etiquetas em cada peça: com as seguintes

        BLUSA                             
TAMANHO   P   M G   GG   EXG

TÓRAX   62   66 70   74   78
COMPRIMENTO  67   69 71   73   75
COMP. MANGA   76   r8 80   82   84                   



V
r'iocedéncia da tecido

Núnle(o cío l laricquim; e

'' Modo de lavar

Etiqueta ..o

Noite da filma fornecedora: e

Aria do forrtocimento

1.6.10 Garantia

:i llSi:l,:l:i':lll:u:ll
Jaquetas

! ;l:H::=;==::::.=
tira matelasse e ntanta acrflica (80grs. MZ)

s nas cores amarela e cinza. com bolso faca etilbutído de 15Q mm de

vivo de 60 mm de largura. na cor azul royal. fechamento por zíper de nylon destacável.

Costas: recortes nas cores amareJa e cinza

::lÍI :li El:lH;;L:=.
Logomarcas:oaformc içar deverá ser pelo processo de Silo-Screen COM tinta especial

i :::ll :EB=:=.do Subirem 3.2.5 letra a). aplicado na

retrorrefletivo. no tamanho de 90 x 270

1.7

1 .7. 1
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1.7.2. tecidos
Teclclo l

Pailtonc têxtil IOg C

Arrtlaçâo.' n)rlon;

Gtanlatuia: 70 DN enlboirachado

Composição: fio 1 00% Polianlida

Tecida 2:

Pantolle têxtil 28Gi C

Afinação: nylon;

Gi arilatura; 70 DN esborrachado.

CorllPosiÇâo: fio 1 00% pofiâMida
Tecicfo 3

Pantone têxtil ll C

Armação: nylon:

Gramatura: 70 DN esborrachado:

Comi)osição: fjo 1 00% l)oliamida.

Tecido 4:

Pantone têxtil 109 C:

Armação: forro - matelace

Gramatura: 70 tarro

CotllPosiÇão: fio 1 00% polianlida

1.7.3 Aviamentos

Botão: de pressão. metal - Quant. 2

ihlllHllT:i13'== =:===«: "' .«.

Linha: costura 80/ overlock 120

1.7.4 Modelo
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1.7.5. Faixa Retrorrefletiva

:;=; =:B'=:''=='==='====r=. '= ====.= T
1.7.5.1 Logamarca do DER

a) DER

J
:B

1.7.6 Tabela de medidas

]

J
1.7.7 Etiquetas

A peça deverá J)ossuir 2 (duas) etiquetas. caiu as seguintes informações:
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E tíqtieta l

COtltl)Clstção (/o tet;tcll)

Píocedéncia do tecido:

Núnlelo do manequim, e

rvlodo cfe lavar

Ettqtieta 2

-'" Nome da fírrna fornecedora: e
'' Ano do fornecínaento

1.7.8 Garantia

Gararltía de l (urll) ano contra defeitos de fabricação. quando em uso normal

ANEXO l-B

ADESIVAÇÃO DE VEÍCULOS
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SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ENTRADAS DE RODAGEM

São Pauta, 04 de dezembro de 2019

SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDA JSTRIAI l TDA
A/c: Sr. Cleyson Alexandre Alves ' -- '. - u'

À

h;=;===':='::=
informar a Vossas Senhorias que a finalização
emergencial do contrato no 20.512-6 será em

Infrações de excesso de velocidade.

:mpresas privadas e sob jurisdição
Imagens geradas de todos os
infrações de excesso de
operando nas rodovias
aprovação do Senhor
solicitamos

Vossas Senhorias na
Autarquia, em caráter
manutenção dos valores

e de Operação
e registro das

nas rodovias concedidas às
como o pré-processamento de

e registro das

estático. $xo e portátil,
caso haja a deliberação e
dos serviços supracitados.

para saber se há interesse de

contrato celebrado junto a esta
a

um novo

Engo Paulo Masayukí Eto

Fiscal do Contrato

CEP: 01107-000



DER
Departamento de
EstrDdls dc n] aüap?n

pRoposTA PARA COmnAiilêão EMERCENCiAI

OBJnO

CÓDIGO DOSUB.lnM mE RED{RIDO DO SUB.ITEM l =!.clzlni=1=ililli!:= ui.!.naliãiitinni
'"-"" «'- . l«.,.

34.08.01.02
joperador de equipamento estático. Horas IPC 97-680,00

34.08.01.03 Supervisor de operação de equipamento
l estático.

16.280,00 17.65 Í.724.0S2,00

34.08.01.04 ICoordenador de operação de
jequipamento estático.

Horas IPC S.280,00 880,00 23,09

Horas IPC
1-320,00 220,00 67.45

121.915,20

89.034,00
34.08.03.02

1{»erador de equipamento fixo. Horas IPC 2.640,(» M0,00 17.65

SUBTOTAL

46.S96,00

72.02.02.05

FASE 72

Vekulo com Capacidade para 4 pessoas
1.000 cc cond. E.

72.02.02.06 Veículo com capacidade para 4 pessoas,
1.000 cc cond. F

IPC 1.759.200,00 293.200,00

29,00

0,47

1.919,37
Vekulos por mês

826.824,00

SUBTOTAL

333.970.380

Ente Paulo Masayukí Eto
Fiscal do Contrato
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Belo Horizonte/MG. 06 de DEZEMBRO de 2019

gepartameilto de Estudas de Rodagem da Estado de São Paulo - DER/SP

Prezados Senhores:
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!

Atenciosarnente

SITRAN S
Rua Hall CarlÜlo

Ú Trânsito Induskíal Lida
H 8SO- CEh 30.6Ç+002 COf.htobá
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6Ministério da Economia
Secretaria de Govemo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

sede for em outra UF)

31200964912
IJurídica

2062

Nome

requer a V.Sa o deferimento do seguinte ato: N' FCN/REMP

MGE19004731 13
ll/ll /llll#llllll IflJJ/ll l/lN' DE

VIAS

l

CÓDIGO
DO ATO

002

CÓDIGO DO
EYEyl9 QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ALTERACAO

ABERTUFiA02' ] UF

\ UF

Local presentante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Assinatura:

Telefone de Cantata:

[] oeciéÃi;;iã;j;jiê
Nome(s) Empresa
r-.. (als) ou wmelhante(s):
l ISiM

Data

n '-« Processo em Ordem
A decisão

Data

[] Mo
Data Responsável

[] ~Ão ..J.
Data

neêiêÃa=iãÕjjjãR'

[::] Processo em exigência. {Vide despacho em ralha anexa)
deferido. Publique-se e arquive-se

[] Processo indeferido- Publique-se

Responsável Responsável

2' Exigência

[]
3' Exigênda

[]
4' Exigênda 5a Eügência

[] []

DECISÃO COLEGIADA

[:l Processo em exigência.(Vede despacho em folha anexa)
[] Processo deferido. Publique-se e arquive-se. a' lçÀaJ

[:] Processo indeferido. Publique-se.

.J.J
Data

2' Exigência

[]

Responsável

3a Exigênda 4' Exigência

n
S' Exigênda

[] n
Data

Vogal

Presidente da

Vogal

Tumba

Vogal

oeéÉãMÕÕB

do Estado de Minas Gerais

LTDA, Níre 31200964912 e
Bomfim - Secretária-Geral
segurança SZjt Esta cópia

pág,. 1/20



gJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo
3 Inúmera do Protocolo

Número do Processo Ih4(5clulo ntegrador
1 9/326.29G7 MGE19004731 13

Data

25/07/2019

CPF Nome

508.675.806-82
IAUAUA OAnc7EÕÜÕAL.VES TOME

Página l de l

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais®
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58'. (QUINQUAGÉSIMA OITAVA) ALTERAÇÃO CONTRATUAL
SITRAN

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ 16.502.551/0001-93

NIRE 312.009.6491-2

Resolvem em comum acordo alterar o contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:
Í. D4S aLcE/MÇÕES
Í. 7 DA AL TERÁ ÇÃO DE ENOEREÇO DA FILIAL

1.1

2.1. DA ABERTURA OE FINAL

2.1 Fica neste ato criada a filial a Rua Coronel Cegar. Re 1.728. Morada do Sol, Sala A.
64.056.475 na cidade de Teresina/PI, com o capital destacado de R$ 1.000,00 (hum míl reais)

3. DA CaNSOUDAÇÃO CONTRATUAL

CEP

atualizado o cantas contratuais. inclusive as alteradas e incluídas na própria alteração, mantendo-se, assim.

Junta Comercial do Estado de A4inas Gerais@



q
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ 16.502.551/0001-93

NIRE 312.009.6491-2

SITRAN

ANA CRISTINA

mnmm w n :i?zuilss;«;

WB ÜÊUI HES !==ã=!m'\=.:E'r=?
1. DA DENOMINAÇÃO E SEDE

1 .2. A sociedade mantém as seguintes filiais:

Uberlândia/IUG; Borges Leão, n' 141. Bairro Chácaras Bela vista. CEP 38.412417 na cidade de

2 - Rua André Gonçalves, n' 81, LJ. Pituaçu. CEP.41.741-020. na cidade de Salvador/BA:

3 - Estrada do Limoeiro, n' 95, Bairro Parque Meia Lua. CEP 12.335-360. na cidade Jacareí/Sp:

Preto/SP arechal Costa e Salva n' 6.211, Bairro vila Brasil, CEP 14.075-610. na cidade de Ríbeirão

5 - Rua Maestro Gabriel Migliori. Ro 230, Bairro do Limão. CEP 02.712-140

6 - Aven da Dr. Seth Hur Cardoso. 519, Vila Nossa Senhora Aparecida.

na cidade de São Paulo/SP

CEP. 14.808-701, na cidade de

2

Junta Comercial do Estado
Certifica registro sob o n
protocolo 193262967 -
Para validar este
foi autenticada digitalmente

@



'/
7

Rua Joaquim Deodata. n' 913
Centro. CEP. 60.1 50-240. na cidade de Fortaleza/CE=

Km 3, Bairro do Taboão. CEP 08.840-600. na cidade de Mogi dasCruzEstrada Taboão do Pararei

9 - Rodovia Prefeito Fábio Talarico. Km 43, Bairro Zona Rural. CEP: 14.403-000, na cidade de Franca/SI
VVF'l IUI Qf vLr

10 -- Rua Kriptõnio. n' 366, Coophafé, CEP. 79.021-340. na cidade de Campo Grande/MT:

cidade de Vitoria/ES; ndo Duarte Rabelo, n' 625 Sala 03 e 04. Bairro Mana Ortiz. CEP.29.070-440.

12 - Rua Coronel Cesar, n' 1.728. Morada do Sot. Sala A, CEP. 64.056.475 na cidade de Teresina/pl

1:?11iiliil9..el!!nei[9i: É destacado. em cada uma das filiais retro mencionadas, um capital de R$ 1.000,00

na

iljllÍ!!Flêl;;le 'd previsto na claunuionam com osí se uivos sociais da matriz com a exceção dos

IÊgB$13BãÍãil i il:lEUU13:fE;Ema:'Lã'1%W7ü.='= U},'àE:

n nmâ:%HH R UB ! :=%sw=.=.1:s;:;Ê'ui;
2. DQ OBJETIVO SOCIAL

a)

Hi=nB18:.1T8 11: 1$1ããE1:: 3:Jm
b)

Fabricação de letras. Letreiros e Placas de qualquer natureza
e)

Fabricação de estruturas metálicas;

d)

gH$àU:lg &Ulm ;'u=:,;E=g'=.in:Ên,El::m.:
e)

:Hâ=,BlgH.Ü$ Jl:E à R: IT:.::ã;:
D

Locação de mão-de-obra, veículos. máquinas e equipamentos;
g)

Remoção, locomoção e guarda de veículos automotores em geral=
h)

@©$ eBbsngsmÊumna=msz
3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais@

pág. 5n0



i)

j)

k)

em todos os seus segmentos. ração, manutenção e gerencíamento de sistema de estacionamentos

Sewiços de engenharia de tráfego rodoviária e urbano
operação da via e atendimento ao usuário; compreendendo planejamento consultoria

Prestação de serviços de gerenciamento de tráfego de carga rodoviário e urbano, envolvendo o
fomecimento. instalação. manutenção e operação de sistemas de pesagem em todas as suas

1)

===m.! =:.. RgS:h;m!: .iEIWB,.hJS3:«';,::r:
m) Serviços de Limpeza urbana e gerenciamento ambiental

química, colete, transporte e tratamento de lixo; compreendendo varrição. capína manual e

n)

0)
SH:l=:.S.,e::m:ãHR,=«:'ãb.=H'E'E::lLg:'=HE..E;!:=:.«-'--".
Serviços de Escritório e Apoio Administrativo;

consultas

P)

q)
=HIS: gS..;EEhÊ g:=H:n==E;g:';n.Rala?Ê::,=ÊW";;' ";; ''.,: '.
energética e cadastro georeférenciado;briga, bem como, construção. manutenção, eficientização

r)

s)

t)

u)

v)

como a inspeçãa e mrelucionadas à gemção transmissão etrostribuição de energia elétrica. bem

investimentos de qualquer espécie e em qualquer setor:
Participação como quotista ou acionista em outras sociedades empresariaise realização de

Atívidades de teleatendimento (Call Center)

Desenvolvimento de Programas de computador (Software);

Estudos geológicos. ensaios de materiais, controle tecnológicos e de qualidadesl

3. Do PRAZO

3.1. A sociedade iniciou suas atividades em 04/06/1971, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de

4- DQ CAPITAL SOCIAL

Hb'!2JI.:sm.==u.:wfaT.=%gu!'?:z,-%=H gln:::?=:::sl'::,í!: ::
sóCIo QUOTAS

AMPLIA DARCY GONÇALVES TOMÉ

VALOR

Junta Comercial do Estado de
Certifica íegistro'sob o Ro
Protocolo 193262967 .
Para validar este
foi autenticada digitalmente

@
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ANA CRISTINA GONÇALVES TOMO LEONEL

JOGO ANTÕNIO GONÇALVES TOMÉ

SIMONE GONÇALVES TOMÉ

GERALDO MAGELA TERF{A

TOTAL

2.709.720

2.709.720

2.709.720

R$ 2.709.720.00

R$ 2.709.720.00

R$ 2.709.720,00

15.05%

15.06%

15,05%

lo,oo%

100%R$ 18.000.000,00

ao valor
de suas quotas, mas todos respondem

5. DA ADMINISTItAÇÃO DA SOCIEOADE

é8HH$Ksm':asBssu$sKan:=.m
g gúlijl :ãg: Bã$HÍ:: ü! ::z.=a'E:,:!k* f
5.4. As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, conforme estabelecido no art. 1.072 da Lei no

Ó@ I $11::FPB:18 XH989RIIEZB ãH
:â*.H:U7=s=.:TS=a=J?m:=ãmHUI,T.:::l.; '.-'».',';. ;.»,. as contas

6. Lucros Ou Pneiulzos

5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais@
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'Í
=H51=Hr==h:E'=Ê :;g,8:W=lU,H:Ê,%i:;.nB=:Hâdfeu=;:;?U:=ã:

7. RETIRADAS

::â=;âE=g:8;?=tY=:=sumjH:;;=ga''::: u;i:' ; Jgl;: = :=t
B. FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIA

:Ü=ig;il=.$Êã:r=ES,.!SÊ;.IU: ~ ::..=HRi..:ãÊ'.mv=:E=,.3«.!=''E\,;:;::

IÊgi#i E:g1 8%Rã3HilBG3HTBiB :ãs :
El?lEÊ11::!! !!nlSe: O mesmo procedimento será adorado em outros casos em que a sociedade se resolva

9.
OU RETIRADA DA SOCIEDADE

âÊIFi:?num::iunwçug zii : l E

6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais@
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'{

1 0. DECLARA ÇÃO DE DESIMPEOIMENTO

gjã u m n gSHS'::.:::5::%!:l.m::ç =R=sM.E::
{I. LEGISLAÇÃO SUPLEnVA

1 1.1. A Soc edade ficará sujeita. supletivamente. à leí que rege as sociedades por ações (Lei n' 6.404/76) e

!2. Fora

viaje. Pdeasulmtterem Jmaas e contratados. lavram. datam e assinam o presente instrumento em (05) cinco

Belo Horizonte. 16 de julho de 2019

SÓCIA

sóCIo

SACIA

sócIO

7

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

H l$@$ nmm
@
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lJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GEF{AIS
Regístro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo
Número do Protocolo

19/326.29&7
Número do Pro;;;;i M($dulo Integrador
MGE19004731 13

Data

25/07/2019

CPF Nome

508-675.806-82

D38.592.46646
IAMALiA OAnc?êÕiiÕÃI.ÇÊi:ibÜÊ

363.412.156-49
IANA CRISTINA GON

046.026.996-85

015 .063 .066-24

GERALDO MAOCLA'=i=ÊkiiÃ

JOAO AnnON10 éÕÜÕÀiÜÊã'fÕÜÊ
SIMONE CONCALÜÉÍ':iÕÜÊ

W

Página l de l
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$
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

registro digital na Junta Comercial, sem
VERDADEIROS E CONFEREM COM OS

Piumhi. OI de Agosto de 2019

AMALIA DARCY GONÇALVES TOME
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais@



'/
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Belo Horizonte, OI de Agosto de 2019

ANA CRISTINA GONÇALVES TOME LEONEL
Assinado digltalmente por certificação A3

Jurüa Comercial do Estado de Minas Gerais@



$
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

ESARIO,

Piumhi, 01 de Agosto de 2019

JOAO ANTONIO GONÇALVES TOME
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ç899iii!:© pág. 13/20
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q
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

TA

Piumhi, OI de Agosto de 2019

SiMONE éÕiÜêÃiÇÊg':i6ÜÊ
Assinado dígitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

gM$1ã#$H H anm$1
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, GERALDO MAGELA TERRA. BRASILEIRA, CASADO. ENGENHEIRO
ELETRICISTA, DATA DE NASCIMENTO 18/12/1960, RG N' 38451/D CREA 4a

REGIÃO-MG, CPF 363.412.15649, ALAMEDA DO MORRO. N' 85. APTO 1500.

BAIRRO VILA DA SERRA CEP 34006-083, NOVA LIMA - MG, DECLARO. SOB AS

PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente

protocolo de regístro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação

digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Piumhi, OI de Agosto de 2019

GERALDO MAZELA TERRA
Assinado dígitalmente por certificação A3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

eeqKiTXRU $1lbt'' ' ' .r''
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l
W$1xu ügs M ':=:=«-

Certificamos qua as nformações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são

Certidão Simplificada

Nome Empmsaríal:

Número de Identificação do Roglstro:
SITRAN SINA-lZA
3120096491-2

N
.ylBWB.4ylg'a:

Filial(als) nesta Unidade da Federação au fora dela

W
CITADA

CNPJ

54900348594 16.502.551/002742
3EA NiLSON VIEiRA DE MATTOS, 5225, BAIRRO Vil-A CUiAaA. 79841-030, DOURADOS/

3
.!!jljgl39yjlamento: OZ712/2016

Ato 310
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EM

Número: 54900348598 Situação da fillolu ATlyA

NJ\DA MAIS#

Evento(s) 029
RA UF

Campo Grande OI do Agosto de 2019 09:13

w':,

'i'Z' =

$

g

@
H:E:Ügâg'ãWna::=.=.H:, H::'?!n".''

lllllllllllllHHllllllllll
19/072.897-3 Página l de l

do Estado de Minas (gerais

LTDA, Nlre 31200964912 e
Bomfim - Secretária-Geral

de segurança SZjt Esta cópia

pág. 16/20



VJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Anexo

Identiíi.ãtlã;'ãiFi-il;;;;;
Número do Protocolo

Núm.,o d. piáã;ããliãi;Él;li;;l;;ii'
1 9/326.29b7 MGE19004731 13

Data

25/07n019

CPF Nome

508-675.806-82 ETb-" -"-.fãÕÜêÃIÇÊêTÕM

Página l de l

Junta Comercial do Estado de h4inas (Sereis@
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#
g$1gWWHg#Ul==:""

SINREM

:i IE H ãu M u1l: )::l $93

TERMO DE AUTENTICAÇÃ0 REGISTRO DIGITAL

/.

'fi

e informar

(;apa de Processo

CPF

508.675.806-82

Documento Príi

Assinan
Nome

fal

€

R

CPF

j46.026.900-0s
038.592.466-66
015.063. 066-24
508.675.806-82
363.412.156-49

.4$sinante($
Nome

1=1989.êNIPNio GONCAwm TOME
jêNA CRiSnNA GONCALVcs TOME L.EoiuEL
SIMONE GONCALvES TOME
181181=18.p8Bç! aoNCAt.xni:iÕÜÊ
GERALDO MAGELA TERRA

!

.81sihante(sCPF Nome
508.675.806-82 18bl8y8:.PêBçlpoÚêÃi@ã:i6iiÊ

8»jnante($
Nome

18118y8..9êBÇ11S O N êÀI.ÇÊÍ:i6iiÊh'É
/

[

J

B

Assinante($
CPF Nome

1929J02.4ec-oõ CANA CRISTINA GONé VES TOME LEONEL

Assinantóf$
CPF Nome

.119=g?6.990-as 1:19898NllgNl99QNCÀi-ÇÊi'ii5ÜÊ
.{

assinante($
Nome

STMONE GONCALVEé =i=ÕÜE
}.

{

Bg.
ê

Marinely de Pauta Bomfim: 87363895600
Página l de 2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais@
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T111ti'11:::1 %

Sistema Nacional de Registro derEmpresas Mercantil
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

SINREM

TERMO DE AUTENTICAÇÃO REGISTRO DIGITAL

Assinante(s

M
Belo Horizonte. Sexta-feira, 02 de Agosto de 2019

3

l

'@€
M
ã'#\Ã«©i

a
B €Mg

f/4Big

l

ã
g

X
}

:

Marinely de Paula Bomfim

!'gÍü:l#'}.

{ 87363895600
Página 2 de 2
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4

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digitalf

B
g

f

O ato foi deferido e assinado digltalmente por

Ident ncação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

013.882.966-75 LAURA APARECIDA VIEIRA
873.638.956.00 MARINELY DE PAULÀ BÕÜFIÜ

Belo Horizonte. Sexta-feira. 02 de Agosto de 2019

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais@
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06/1 a2019
Governo do Estado de São Paulo

!!DWimii' Baixar PDf:

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 16.502.551/0001-93

Não foram encontradas peUdências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades

.-Pesquisa realizada em: 06/12/2019 às 16:16:06

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir
da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual n' 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto e demais ates normativos. (artigo 7')

- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema
CAOIN Estadual. (artigo 6')

- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo I' do artigo 6'.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo. endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br7cadin.estadual/pagos/publ/cadín.aspx

Código da Declaração: F95B6EDB.62788551.ECA99DF2.gFB42AE7

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer usura ou emenda invalidará este documento.

https://üvww.fazenda.sp.gov.br/cadin.estadual/Pagos/Publ/Dynamic/inscr/printN.aspx 1/1



06/1 U2019
Consulta Regularidade do Empregador

IXA C(lfJClfvliCA. FEDERAL
C

Certificado de Regularidade
clo FGTS - CRF

Inscrição: 16.s02.551/0001-93

:si:=:?'''BR$H
ZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LIDA

O DOS REIS 850 / CDI JATOBA / BELO HORIZONTE / MG /

Éü:üEig:H U bB .?Ej:l:lxâ'b

iB sHB ;ZWa s.:'==,i::'m.=
Validade:20/11/2019 a 19/12/20lg

Certificação Número: 2019112001421591806657

Informação obtida em 06/12/20lg 16:18:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

www.coxa gov.br cação de autenticidade no site da Caixa:

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacd7pages/impressão.jsf
1/1
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BkASIL

Emissão de 2: via de Certidão

/acesso à informação
Participe Serviços

;''''''';' '..;..'}Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

""-"' -"-"'" "".:nUàT;'liM:mEE.H'i11iÕ."""-"; ": "-"";
.~~'=:: âTsE::atES:""' o' "«;-" -"""'"- ""
Ressafvada o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que:

Nacional tam inscrições em Dívida Atava da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Confomae disposto nos ans. 205 e 206 do CTN. este documento tem os mesmos efeitos da certidão

endereços <http ta certidão está condiz onada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

En:='gü$'H'n'H%:nB'=;:,:'E:%!':U', "-'"" -' .."'
Código de controle da certidão: E9c5.CDDF.OAA5.4F34
Qualquer usura ou emenda invalidará este documento.

de 2/10/2014

Nova Consulta Preparar página
pat"a impressa'oã

servicos. receita.fazenda.gov.br/Serviços/certidão/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1 &Tipo=1 &Nl=1 6502551 0001 93&Senha= 1/1



u b/l azul 9
Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

RFConnra os dados de Ident fica:3lo da Pessoa Jurídica e. se houver qualquer divergência, providencie junto à

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte

@ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

16.502.551/0001 -93
MATRIZ 16/02/1973

NOÚÉÊiiFiiÊiÃiiiÃj:

IAL LTDA

B UNIFICADO

ig;iia::E E$1$$ ui:!s'=u
eração da geração e transmissão de energia elétrica

ncipalmente às empresas não especificadas anteriomiente

comenda

LOGRADOURO

R RUA NAIR CAMILLO DOS REIS

$b««:
ENDEREÇO eLcfãÕHiêã
RMBH@TERRACOM.BR

mUNidPio

TeLeFoNE

.{!!!.!!Zt1471

ATl\a

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

oÃRMBiiijÃêÃÕUÕÃ:jMÍ
03/1 1/2005

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1 .8631 .863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no día 06/12/201g às 16=20:45 (data e hora de Brasília).

de dezembro de 2018

www. tece ita . fazenda .gov. br/PessoaJu rid ica/C N PJ/cn pjreva/C npJ re VaSolicita ca o. as p

Página: 1/2

1/3



06/1 a2019
Receita Federal do Brasil

@ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

'ÍCADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
~úüaõãn iê
16.502.551/0001:93
MATRIZ

COMPRO

CADASTRAL ' l 16/02n9r3

DUSTRIAL LTDA

LOGRADOURO

R RUA NAIR CAMILLO DOS REIS
NÚiÀÊêÕ'
850

COMPLEMENTO

CEP

30.664-002
8AIRR(yDISTRITO

.9Eç9.119BiZONTe

BME!!@!EBBA.COM.BR TELEFONE

.Í!!!gg!!:!#l

iãüõ õ Mnãã
AVIVA

03/1 1/2005
MOnVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/12/2019 às 16:20:45 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

CorlquP ggâ.{c%plqr social Voltar

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/CnpjrevaSolicitacao.asp
3/3
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PllFFEITURA DE
SAO PAULO

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número 0521 175 - 2019

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:
16.502.55{/

SITFWN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA.

Liberação:
Validade:

17/08/2019

13/0Z2020

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionalllentd'

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Senlços de Saúde - TR$Si(iHLqdéncia a paHr de Jan/201 1)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóvel!.-Irai 'j' ' '' --- '-' ' '/

Unidades Tributárias

CCM 3.606.3894- Inicio atv ;15/01/2007(R M#egtío (:àbibí M liori. 230 - CEP: 02712-140 )

A ace ração desta a rias/fazenda/.de sua autenticidade na Internet no endereço

Certidão emitida às 16:24:41 horas do dia 06/12/2019 (hora e data de Brasília)

Código de Autenticidade: 90E26EI 4

amada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf



R'5:1g . ' ' Rl#tE'©
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SITRÀN SINÀLIZACAO DE TRAIISITO INDUSTRIAL LTDA

Certa.dão n': 191334928/2019 FILIAIS) CNPJ: 16.502.551/0001-93
Expedi.ção: 06/12/2019, às 16:26:00

Vala.dado:p02iç6o2020 ' 180 (cento e oi.tenta) di-as, contados da data

1:;;111.=,1g: :ÇI T:l !: :
lillliq$Plllii; ; ;!'í:l;=== =
!i:i;ill 11; F Fl;:. :P J:;::':"=f'.?:=

l ;HH;l:ll;=l
Certa.dão emitida gratuitamente

INFORMAÇÃO IMPORTANTE



@ '{Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Déb
itos Tributários Não Inscritos na Dívida Atava do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 16.502.551/0001-93

g='
\

\

\

\

\

\
\

\
\

\
\

Certidão Ro 191200391 1 1-97

Data e hora da emissão 06/12/2019 16:27:50

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer usura ou emenda ínvalídará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verifica''ão de sua Q + -:,--.,- . . .":www.pfe.fazenda.sp.gov.br ' ' '' '''--,' aua au'ç' -u'.ruuuu l lu blue

Folha l de l



'j+

PtlFrKiTunA DE
SAO PAU IO

FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0521175 - 20t9

.wCPF7CNPJ Raiz:
Contribuinte:

16.502.651/

SITRAN SINALlzACAO DE TRANSITO INDuz'mtAL L'iDA.

Llberação:

Í

Validade:
17/08eOÍ9

13/02/2020,,,

Taxa do Fbcanzação de Lnallzaçao llistalaçãa Q Fundonaigntd$

g "-'',
<$'Tributos Abrangidos: Imposto Sabe SoMçoB - lss .8

'-"--«*,. ..*

CCM 3.606.309-4- Inlcb alv =lSPo1/200r (R ' ' ll$11gliüriaü. 230 rCXp: a11&i40 )

@WW'"

-:eE3Hr
Unidades Tributárias:

âêl;::ll)mül:l: à WmW de sua autentícidada na Internet. no endereço

Codldão omllda à$ 07:38:16 horas do dla 17#Bn010 (hora e doía do BmslHa).

Instmçáa Normativa SF/SUJEM n 3. do 6 do abri do 2015.

CÓdIgo de Autenticldedg: 80E26E14

orá 6ar conflrmoda na p&glna da Socralafla Municipal da Fuenda http:l/www.prefeitura,sp.Qov.br/er



sl/\ l{ l Scci-dai'ia dc l:sta(lo cle l;itzeltdêt N,l(}
htt ps://ww w2. 1hzciidn.mg.gov. bt'/se l/ct tl/SO l ./C' lyl'/DEI /\ [

4
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

'4Ú

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CERTIDÃO Et tIT[DA ENI

22/10/2019

Negativa
CERTIDÃO VAUOA ATÉ

20/01/2020

NO1'1E/NO1'IE ENIPRESARTAL:

ÇAO ESTADUAL:
640.01 -99

IFISCRI
062031 CNPJ/CPF: 16.502.S51/0001-93 SI'FIAÇÃO

LOGRADOURO: RUA RUA CAIR CAMILLO DOS REIS NUMERO: 8S0

COMPLEPIENTO
BAIRRO: CDI JATOBA (CARREIRO) CEP: 30664002

DISTRITO/PO MUNICÍPIO: BELO HORIZOF{TE UF: lqG

=Fülís.â.sgli\Ü k::ne: nzrâ!:ia:u.:::=:&lp:'::pLówigri svlnai:

Advocacia Geral do Estado; ativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou

Certidão válida pari todos asnestabelecimentos da empreqâr alcançando débitos tributários do

IDENnFICAçÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

CODIGQ DE CONTROLE DE CERTIDÃO:201900036399375S

l of l
22/1{)/20 1 9 08:20



Pago l ol' l

@

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda

Suba«retarda da Receita Municipal

} CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
â PLENA PESSOA JURIOICA

€ REGISTROS DE ACESSO
;i Codlgo de Controle: ABGHLIGKOJ
$ Certidão Ro 12.S27.012 Exercício: 2019

g Emlssãoem: 02/12/2019 Requerimento em: 11:56:02 Validade: OI/O1/2020

nã Nome: SITRAN SINALlzACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDAg CNPJ: ió.502.55i.oooi.93

ã RESSALVAS

g Existe(m) lançamento(s) com parcelamento em andamento
8 Existe(m) lançamento(s) com suspensão admlnl«'atlva
a Existe(m) lançamento(s) com suspensão Judldal

b
>

=

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
L

.Q

>

0

Q.

3

Q
C

0
'D

C

â
.c

g

Ê

g
=

g

http :#êndonline.siatu.pbh.gov.br/CN DOnlin e/gu iaCN D2.xhtm l 02/12n019



qTribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

gMÊigiM$@H g# mR nn
Nome: SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL l TDA
CNPJ: 16.502.551/0001-93 ' ' ' '" '' '' '' '

Observações:

a) Cenidãloo Naco da gratuitamente através da internet. nos termos do capuz do art. 8' da Resolução 121/2010

b) a me mlagpr/CiKípJ exatamente/CNPJ e de responsabilidade do solicitante da certidão. sendo pesquisados

.«"-::l: ãT:l liF:3H#l! l?l$B3'11#?:3ã :e?iJ:'n'u:;!'gE=:

aqui mendonadas NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas

Certidão solicitada em 06 de Dezembro de 2019 às 08:52

BELO HORIZONTE. 06 de Dezembro de 201 9 às 08:52

Código de Autenticação 1912-0608-52104551-5476

Para validar esta certidão. acesso o sítio da TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO

eme- aumento composta) de l folhas(s). Documento emitido por processamento eletrõnlco. Qualquer
de fraude. ra gera sua invaiiaaae e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa

l de l



,< 0
Q
<

Q

Z
g

#
RH
a\
R

ã
H
V

g

8

ê

#
8

R
V

R
Ç

R
q'

g R
l

to '

'g g
'D U 8g .g

8

Ê
$
@

8
S
2

+

B
U

R
.d

B
9

8
a)
8

q

g

0
8
00

9

rO.

X
@

g
g
8

.'{4a

tâ

8
--+

9

H
Xr\
Z

8
'$'

Q
00

#

g' g Ê
g

g
Q-' g

B P
g

$

Z
E

Ê€!á
'u b d'

'D a. >

{e g

8 g'

a. o
0 iN.

g E
'M a U

q0'
8

<a
00
Q
00

0 8
$

8
CN.

8

00
R

g

QI
i

$

8
a.

1.0

00
0
-«'

l\

0 00

«

0

R
m

E

PZ
E
a.

8

8

y

Z
a
g
Q

='

<

l\

$

-'+ 0

K

-q'

a)

Q

a:

H

Z g
g
ê

ã

0
Q
3
E

E
H

g
a

8

g

QL
{g

C

&

g
a.

F\'
0 -'+

I'\
g
0
E
D

-'+

0 E
0
h-
a
D

E

:0
a.0K
a.
<

Q

g
P

g
z:

E

F
0

}-

ê
:

gl

Ê
E

U E E

a'

0

00 0
00

0 0

gl

Z (o

a'

0

r\

00
0 0 Q

0
Lâ

I'\

a
'a ©
Q 'D

lê ê
e0 0 0 e0 E

©
E

>

0
X

0
C
a)
E

3

0

0

0 0& .8
a) a)

'D e'

0
8

g. uo l g. uo

"+ u.

0
3
aJ

>

0
3

>

Q

0
0
0

0
0
l\

0
l\

     



SECRETARIA DE LOCtSTiCA E TRANSPORTES

DEPARTAMEN TO DE ESTRADOS DE RODAGEM

Comunicação: COT-284/201g

Protocolo no DER/3422734/201g

Interessado: DER/SP

COORDENADORIA DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

À

DER403



'{SECRETARIA DE LOGísTicA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADOS DE RODAGEM

Nesse sentido. a fiscalização sobre o comportamento dos condutores é um
instrumento imprescindível para a busca dos níveis desejados de segurança rodoviária. e os
equipamentos eletrânicos de fiscalização sobre o desrespeito à velocidade máxima permitida
tornaram-se importantes ferramentas tecnológicas de apoio aos agentes da autoridade de
trânsito. uma vez que o excesso de velocidade é o fatos principal de agravamento dosacidentes. '

Importante sa.líentar ainda que, no período sazonal definido pelas férias
escolares de julho e feriados, existe uma clara tendência de surgimento de períodos críticos
com aumento de ocorrências de acidentes de trânsito.

Diante dessas realidades, a fiscalização sobre o excesso de velocidade
torna-se imprescindível para garantir a máxima segurança rodoviária com menor quantidade
de acidentes de trânsito. ' ' ' ' '

contratação, além de executar os serviços descritos no objeto. visa a

elevando o risco podendo agravar os acidentes, assim a fiscalização é necessária e imprescindível
para que os motoristas pratiquem as velocidades regulamentadas, reduzindo o risco. evitando o
agravamento dos acidentes que possam vir a ocorrer e a manutenção da continuidade destes
serviços é primordial na busca da meta estabelecida.

-.. .... - As principais rodovias estaduais paulistas fiscalizadas, tem como por
exemplo: Rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera, Imigrantes, Anchieta, Washington Luas,
entre ousas, onde são verificados os maiores VDMs do Estado de São Paulo. assim como são
encontradas ótimas condições de conservação de pavimento e sinalização viária. ''

Resumidamente. os serviços que serão paralisados são os seguintes

/
Montagem e Operação de uma Central de Recebimento das imagens
geradas pelos equipamentos de fiscalização eletrõnica em todas as
rodovias estaduais, esta central tem como principal objetivo o controle
e envio das imagens geradas pelos equipamentos de fiscalização, a
avaliação de imagens e erros operacionais e a cobrança da solução
dos problemas encontrados, sem este serviço as imagens não serão
enviadas a Gestão de Multas para o procedimento em conversão de
penalidadesl

Controle e homologação dos equipamentos de fiscalízaçãol
Pré-processamento é a avaliação criteriosa de todas as imagens
enviadas pelos equipamentos de fiscalização do Estado. para que
sejam encaminhadas para a Gestão de Multas/DA para
processamento das penalidades;

/
/

DER-003



'fSECRETARIA DE LOCisTiCA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ENTRADAS DE RODAGEM

' =;Hu:.n:l u : ::m
/' Operação direta de 42 equipamentos eletrõnico de fiscalização de

excesso de velocidade, tipo estático, nas principais concessionadas
do Estado de São Paulo:

v" Suporte a PMRv na operação dos equipamentos de fiscalização tipo

.'' Interação e suporte para a ARTESP, Concessionárias. Fabricantes
de equipamentos de fiscalização e órgãos internos do DER.

OPERAÇÃO DOS RADARES ESTÁTICOS 42 EQUIPAMENTOS
2014

901 .984
2015 2016

l .033.iéã'T''Õi3.iigõ'

2017 2018

l .ooo. :iã:iTÕãã:iiiImagens
geradas

2019

538.427

COLETA DE IMAGENS DOS 98 RADARES FIXOS

2015 2016 2017 2018 2019
1 .714.698 1 .493.496 1 .381 .831 1 .321 .678 747. 896

'"'«"""'~;:===r;==H=mm.::mnmlii,: : it:
DERQ03



Pâ'
.@SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEML:,Ü

:: r ml:BI u; s::l :m
trata de reiterados pedidos do Ministério
tes dos condutores e. assim, reduzir ao

". ... s"n"""''. "==n= U=:=. :H:U,:::l=':. ==

Esclarecemos abaixo os trâmites que originou o referido Pregão:

e

Em 19/07/2018. foi iniciada a solicitação de uma nova contratação
para continuidade dos serviços descritos acima. através do Protocolo
n' 041708/07/DER/2018: ' '' -- - --'

h8R&lR;lân.:
A SUP enviou a DA/SQA em 31/07/2018, que encaminhou para a
DFF/SOF, solicitando disponibilidade orçamentáría. onde lá
permaneceu por 13 dias (1 3/08/201 8)l
A DFF/SOF encaminhou o processo para a SUP, em 13/08/2018. de
onde saiu em 15/08/2018, para a ECO, já contendo a autorização
para abertura do certame:

Na ECO permaneceu por 6 dias. sendo direcionado, em 21/08/201 8,
para DA/SQA. que tramitou o processo no dia seguinte para a CO
obÍetívando a tramitação para a DE/Equipe de Preços;
Tal tramitação ocorreu em 23/08/2018, permanecendo por 55 dias
naquela área, dada a necessidade de elaboração dos preços dos
serviços a serem licitados:

Da Equipe de Preços, retornou para a CO. em 17/10/2018, para
ciência. Em 19/10/2018 o processo saiu da CO para a DA/SQA:
Na DA/SQA, permaneceu por 1 1 dias para elaboração de minuta de
Ealtal:

Em 30/10/2018, retornou à SUP, para encaminhamento à PGE/DER.
v sando a elaboração de Parecer Jurídico sobre a contratação do
serviço pretendidos

Após 8 dias (07/1 1/2018) a PGE encaminhou suas deliberações à
DA/SQA, que em 08/1 1/2018 tramitou para a COI

e

e

e

©

8

B

e

DER-003
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$SECRETARIA DE LootsTicA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADOS DE RODAGEM

-uestionam--'-- a, a CO, prontamente, respondeu aos
o Edital lias, restituinQO ã DA/SQA pleiteando a publicação

m.l;lj-=gü$':.EBl::ÜIH
Oficial -s.iões administrativas, em 04/12/2018, publicou no Dário
SINE DIE sao puoiica prevista para 03/12/2018, foi adiada

gHX::ã:r=g':'Ê:.=,u'ç;.!!griJ :=z=;:
Devido ao Decreto no 63.777 de 01/11/2018, encerrou-se a
execução orçamentáría e o processo licitatório ficou paralisado.

Novamente apenas em 12/10/2019 foi publicado o aviso de

29/10/2019. anal ae Pregão Eletrõnico realizado no dia

e

©

e

e

©

e

não prosseguimento do processo como descritos, tivemos outros fatores impeditivos para o

1)

g====;=.ix==.KE==;:=s:
2)

3) Caso não ocorra mais nenhum imprevisto. os sewiços somente serão
retomados, para aprovação da verba, após a promulgação da Lei

DER403


