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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA DE CONTROLE SEMAFÓRICO DO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA. 

JUSTIFICATIVA: Com o constante crescimento da frota veicular no município, aliada a expansão da malha 

viária se mostra cada vez mais necessário que o órgão responsável pela gestão do trânsito invista cada vez 

mais em tecnologia e em meios que proporcionem a melhoria nas condições de mobilidade tanto para 

condutores de veículos automotores como para ciclistas, pedestres e demais usuários das vias públicas. 

Neste contexto, se mostra cada vez mais necessário o órgão de trânsito possuir um sistema semafórico 

integrado, capaz de se adaptar as peculiaridades viárias de acordo com a demanda em cada ponto da cidade. 

Justifica a contratação de empresa para prestação de serviços para atualização, modernização e manutenção 

do sistema de controle semafórico do município de Ponta Grossa, ficando por conta da contratante o 

gerenciamento de todo o sistema, levando em consideração o sistema que atualmente já está implantado no 

município que deverá ser mantido e modernizado. Os cruzamentos e pontos elegíveis para a modernização 

do sistema estão em uma região da cidade que já possui rede sincronizada de controladores semafóricos, e 

que garante maior fluidez das vias controladas por estes equipamentos, entretanto a contratada deverá 

elaborar estudos, quando solicitado pela contratante, visando a ampliação do sistema. O objetivo então é 

manter a rede sincronizada, ampliando a mesma, e interligando esta rede a uma central dotada de software 

de centralização e controle de tráfego adaptativo em tempo real, já existente, capaz de efetuar alterações 

automáticas nos planos semafóricos da região, sem que haja a necessidade de interferência humana. As 

alterações deverão ser realizadas baseadas em informações e dados de fluxo coletados em tempo real, por 

meio de um moderno sistema de detecção de fluxo e ocupação de veículos, que permita uma avaliação 

especializada constante dos dados levantados, buscando a contínua readequação dos parâmetros do 

sistema, para a manutenção das condições ótimas de tráfego. Toda a operação deverá ser realizada por um 

Centro de Controle Operacional, já existente, dotado de conjuntos de visualização e operação compatíveis 

com o software de centralização e controle de tráfego adaptativo em tempo real, por operadores devidamente 

capacitados para operação, por meio de treinamento específico para tal sistema. O software de gerenciamento 

do sistema deverá ser atualizado pela contratada toda vez que houver atualizações sem implicar em custos 

para a contratante. 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. 

CONTRATADA: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.   
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DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO UND QTDE MENSAL ANUAL 

01 Licença de uso de Atualização do Software de Centralização e 

Controle de Tráfego DATAPROM ANTARES EVOLUTION, Tempo 

Real, com ambiente de visualização e operação, incluindo a gestão 

de integração sem fio por meio de rede GSM/GPRS (Chips) para até 

200 (duzentos controladores de tráfego DATAPROM DP40 e DP40A, 

suporte técnico remoto e instalação nos servidores da DATAPROM 

com posterior migração para os servidores da contratante. 

 

 

 

 

MÊS 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

47.760,00 

 

 

 

 

573.120,00 

02 Disponibilização de 10 (dez) Botoeiras Inteligentes para prioridade 

de idosos e PNE´s DATAPROM DP45D, com disponibilização de 01 

(um) equipamento leitor para cartões inteligentes sem contato – 

DATAPROM SC80, para formatação de cartões. 

 

MÊS 

 

12 

 

 

1.816,22 

 

 

21.794,64 

03 Manutenção corretiva em laboratório para até 200 (duzentos) 

controladores de tráfego DATAPROM DP40  

 

MÊS 

 

12 

 

81.600,00 

 

979.200,00 

 

VALOR MENSAL: R$ 131.176,22 (cento e trinta e um mil, cento e setenta e seis reais e vinte e dois centavos). 

VALOR TOTAL: R$ 1.574.114,64 (um milhão, quinhentos e setenta e quatro mil, cento e quatorze reais e 

sessenta e quatro centavos). 

FORMA DE PAGAMENTO: mensal.    

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 meses. 

FISCAL: Ezequiel Luz (titular) e Silvia Borges Diniz (Suplente).  

FUNDAMENTO: Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93. 

SEI: 28.723/2021    PARECER: 047/2021 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

23.005.15.451.0194.2221  Manut. Ativid. Sist. Viário 33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun.  

R 128 Sub 1100 Fonte 509 R$ 573.120,00 item 1  

R 128 Sub 1200 Fonte 509 R$1.000.994,64 - itens 2 e 3  

 

Ponta Grossa, 20 de maio de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da AMTT 


