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APÊNDICE I 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA 

 
 
1 – DIRETRIZES GERAIS 

 
1.1 – A Licitante com proposta classificada em 1º (primeiro) lugar na licitação será convocada para 
realização de avaliação técnica dos equipamentos e sistemas ofertados conforme disposições abaixo. 
 
1.1.1 – A Licitante convocada conforme item 1.6 deverá instalar um equipamento de monitoramento 
em um veículo disponibilizado por ela para avaliação em campo, bem como um terminal contendo o 
software do Centro de Avaliação e Processamento de Imagem, conforme disposto no item 1.4 deste 
Apêndice. 
 
1.2 – A BHTRANS nomeará uma Comissão de Avaliação, com a presença de um(a) coordenador(a) 
geral, o qual será responsável pelo acompanhamento permanente de toda a avaliação técnica, 
incluindo a aceitação dos sistemas a serem ofertados pela Licitante.  
 
1.3 – A BHTRANS deverá fornecer à Licitante, previamente e em tempo hábil, os cadastros necessários 
para avaliação em campo – Cadastro Geral de Veículos e Cadastro Simulado de Veículos em Situação 
Irregular – e demais informações consideradas importantes.  
 
1.4 – A Licitante, além da instalação do equipamento no veículo, deverá instalar, em local a ser 
informado pela BHTRANS, um terminal contendo o software do Centro de Avaliação e Processamento 
de Imagem, de forma a receber e verificar as imagens e dados provenientes do campo.  
 
1.5 – No local onde deverá ser instalado o terminal estará disponível apenas o ponto de energia, 
devendo a Licitante providenciar todas as demais instalações necessárias. 
 
1.6 – A convocação da Licitante será realizada por meio de publicação no DOM e nos sites da PBH e 
Licitações-e, constando desta o local, dia e horário para a realização da Avaliação Técnica. 
 
1.6.1 – A Licitante deverá instalar o sistema de monitoramento e a infraestrutura necessária, incluindo 
a comunicação e a instalação do terminal no Centro de Avaliação e Processamento de Imagem, nas 
dependências designadas pela BHTRANS, em até 7 (sete) dias corridos, contados da convocação 
prevista no subitem 1.6. 
 
1.7 – Durante a realização da avaliação técnica, a BHTRANS irá verificar se as funcionalidades do 
sistema de monitoramento e do Centro de Avaliação e Processamento de Imagem atendem as 
especificações do Termo de Referência, bem como irá validar as transações trocadas entre os veículos 
e o Sistema Central do Centro de Avaliação e Processamento de Imagem. 
 
1.8 – A Licitante deverá realizar a integração com o serviço disponibilizado pelo Sistema de Gestão do 
Rotativo Digital para consultar a situação do veículo (serviço REST) conforme documentação a ser 
fornecida pela PRODABEL. 
 
1.9 – O teste será realizado no ambiente de homologação do Rotativo Digital. A PRODABEL fornecerá 
o aplicativo para ativação e o aplicativo para fiscalização do rotativo para o teste. 
 
1.10 – Para gerar os Autos de Infração, a Licitante deverá gerar os arquivos de dados em conformidade 
com o Dicionário de dados do SRAM da PRODEMGE, dentro dos parâmetros estabelecidos nos 
sistemas de processamento utilizados pela BHTRANS (SISGEM até primeiro trimestre de 2022 e o 
BHPro para depois deste período). 

1.11 – Na Avaliação de Campo, deverão ser registradas as imagens dos veículos estacionados e 
obedecer as regras dispostas no Termo de Referência, isto é, devem abranger a placa e imagem 
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panorâmica do veículo, de forma a permitir a perfeita identificação visual da placa, marca e modelo, 
além de enquadramento e tarja com as informações corretas. 
 
1.12 – O terminal do Centro de Avaliação e Processamento de Imagem e o veículo com LAP embarcado 
deverão ter o seu horário sincronizado com o horário de um sistema GPS (ou sistema equivalente) ou 
com o Observatório Nacional. 
 
1.13 – As imagens registradas deverão ser numeradas em ordem cronológica, conforme item 7.3 do 
Termo de Referência. 
 
1.14 – As imagens registradas deverão conter, no mínimo, as informações citadas no subitem 4.5.2.3 
do Termo de Referência. 
 
1.15 – O local, a data e o horário deverão ser fornecidos pelo GPS, ou sistema equivalente, não sendo 
permitida a digitação manual do local. 
 
1.16 – Deverá ser simulado um banco de dados com as coordenadas geográficas e o endereço dos 
locais de teste. 
 
1.17 – Não será admitido qualquer tipo de tratamento, edição, descarte ou seleção de imagens. 
 
1.18 – A Licitante deverá indicar, no máximo, 2 (dois) representantes para que acompanhem a 
avaliação de seu veículo com LAP embarcado junto aos membros da Comissão designada pela 
BHTRANS, sendo vedada a manifestação ou permanência de pessoas não autorizadas. 
 
1.19 – A Licitante deverá apresentar a relação das pessoas que irão trabalhar na instalação, 
configuração e operação do equipamento de campo e terminal do Centro de Avaliação e 
Processamento de Imagem, sendo vedada a participação e/ou o acesso ao local designado pela 
BHTRANS de pessoas não constantes da relação apresentada. 
 
1.20 – Será permitida a permanência de, no máximo, 2 (duas) pessoas indicadas pela Licitante no local 
contendo o terminal do Centro de Avaliação e Processamento de Imagem, para a operação do sistema 
durante o período da Avaliação de Campo. 
 
1.21 – Salvo solicitação específica da BHTRANS (prevista no subitem 1.22 deste documento), o horário 
de trabalho no local contendo o terminal do Centro de Avaliação e Processamento de Imagem será no 
período das 08h (oito horas) às 17h (dezessete horas) nos dias úteis, não sendo permitida a 
permanência no recinto fora desse horário e em fins de semana (sábado e domingo) e feriados. 
 
1.22 – Quando houver medição de campo no período noturno, conforme o item 4 deste documento, a 
BHTRANS poderá permitir, em alguns dias específicos, a serem comunicados com um dia útil de 
antecedência, a permanência de pessoas no local contendo o terminal do Centro de Avaliação e 
Processamento de Imagem, em período noturno durante o período de medição de campo. 
 
1.23 – Serão utilizados cadastros simulados, especialmente montados para a Avaliação de Campo. 
 
1.24 – Todos os testes da avaliação técnica serão registrados em formulário próprio. 
 
1.25 – Com o objetivo de melhor adequar o formulário ao processo de avaliação, a Comissão de 
Avaliação designada pela BHTRANS poderá revisá-lo durante a execução do primeiro teste. 
 
1.26 – No final de cada procedimento de avaliação será emitido um relatório assinado pela Comissão 
de Avaliação da BHTRANS. 
 
2 – ESCOPO DA AVALIAÇÃO DE CAMPO 

 
2.1 – A Avaliação de Campo abrangerá as principais funções solicitadas no Termo de Referência, entre 
as quais se destacam:  
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a) Estacionar em desacordo com a regulamentação - Estacionamento Regulamentado; 

 
b) Transitar com veículo em situação irregular (fiscalização de veículo sob queixa de furto).  
 

2.2 – Na Avaliação de Campo, todas as imagens registradas deverão conter a placa lida pelo LAP. 
 
2.3 – Não fará parte do escopo da Avaliação de Campo a análise e a classificação das imagens em 
consistentes e inconsistentes, bem como não precisará ser feita a obliteração das imagens. 
 
2.4 – A instalação do módulo de monitoramento embarcado no veículo deverá prever a transmissão 
das imagens e dados registrados para o Centro de Avaliação e Processamento de Imagem e o acesso 
às mesmas do terminal a ser instalado no local a ser designado pela BHTRANS. 
 
2.5 – O meio de comunicação entre o módulo de monitoramento embarcado no veículo (em campo) e 
o Centro de Avaliação e Processamento de Imagem deverá ser o mesmo a ser utilizado no Contrato. 
 
2.6 – A duração da Avaliação de Campo será de 4 (quatro) dias corridos, sendo os 2 (dois) primeiros 
dias utilizados para inspeção conforme o item 3 (“Etapa de Inspeção”) e os 2 (dois) dias restantes para 
os testes de operação de campo. 
 
2.7 – A Licitante deverá realizar todos os testes e ajustes necessários, verificando o perfeito 
funcionamento do seu equipamento, tanto no período diurno como no período noturno, antes do início 
da avaliação. Será concedido um prazo de 2 (dois) dias corridos, contados a partir do término do prazo 
de 7 (sete) dias mencionado no item 1.6 deste documento, para a Licitante efetuar todos os testes e 
ajustes necessários.  
 
2.8 – Qualquer necessidade de manutenção do módulo de monitoramento e câmeras, no decorrer da 
avaliação, deverá ser comunicada a um representante designado pela BHTRANS. 
 
2.9 – Após a conclusão da avaliação de campo e de acordo com a solicitação da BHTRANS, a Licitante 
deverá retirar todos os equipamentos do local designado para receber o terminal do Centro de 
Avaliação e Processamento de Imagem, em um em um prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a 
partir da solicitação.   
 
3 – ETAPA DE INSPEÇÃO  

 
3.1 – Na Etapa de Inspeção será feita, pelos representantes designados pela BHTRANS, uma inspeção 
em um dos equipamentos de campo, para a verificação da conformidade com as especificações do 
Termo de Referência e registro fotográfico do equipamento e sua instalação. 
 
3.2 – Na Etapa de Inspeção, além da atividade mencionada no item 3.1 deste documento, serão 
realizadas as seguintes verificações pelos representantes designados pela BHTRANS:  
 

a) o comportamento do módulo de monitoramento e câmeras quando ocorre falta de energia e 
após o seu retorno;  
 
b) o comportamento do módulo de monitoramento e câmeras quando ocorre interrupção de 
comunicação e após o seu retorno;  
 
c) verificação de amostra de imagens diretamente em tablet ou smartphone instalado no 
veículo;  
 
d) sincronismo do relógio do módulo de monitoramento e do Centro de Avaliação e 
Processamento de Imagem;  
 
e) iluminação utilizada pelo equipamento;  
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f) verificação do funcionamento do módulo de monitoramento em relação às coordenadas do 
sistema GPS de alguns locais cadastrados e não cadastrados; e  
 
g) LOG do sistema.  

 
3.3 – Na ocorrência de não conformidade(s) em relação ao Termo de Referência durante a realização 
das verificações da Etapa de Inspeção, será concedido um prazo de 2 (dois) dias corridos para a 
correção pela Licitante de todas as não conformidades, findo o qual será repetida a verificação do(s) 
item(ns) não conforme(s).  
 
3.3.1 – O prazo para a correção e nova verificação somente será concedido se a(s) falha(s) 
constatada(s) for(em) julgada(s) sanável(is) pelos representantes designados pela BHTRANS.  
 
3.3.2 – O período de 2 (dois) dias para correção pela Licitante das não conformidades poderá ser 
concedido após a Etapa de Inspeção, ou após a Etapa de Operação de Campo, a critério dos 
representantes designados pela BHTRANS.  
 
3.4 – A possibilidade de correção de não conformidades e de repetição das verificações será concedida 
apenas uma única vez.  
 
3.5 – Para a verificação da alínea “a” do item 3.2 deste documento, será adotado o seguinte 
procedimento:  
 

a) será solicitado à Licitante o desligamento da alimentação elétrica no equipamento e câmeras 
em campo;  
 
b) após um prazo de 10 (dez) minutos, será verificado se existe alarme, no Centro de Avaliação 
e Processamento de Imagem, de “falta de energia” no equipamento;  
 
c) será solicitado à Licitante que reconecte a alimentação elétrica no equipamento em campo;  
 
d) após um prazo máximo de 5 (cinco) minutos, será verificada a existência de mensagem, no 
Centro de Avaliação e Processamento de Imagem, de “retorno de energia”; 
 
e) será verificado, posteriormente, se as imagens registradas após o período sem energia serão 
transmitidas corretamente para o Centro de Avaliação e Processamento de Imagem. 

 
3.6 – Para a verificação da alínea “b” do item 3.2 deste documento, será adotado o seguinte 
procedimento:  
 

a) será solicitado à Licitante que desconecte a comunicação no equipamento em campo;  
 
b) após um prazo máximo de 5 (cinco) minutos, será verificado se existe o alarme, no Centro 
de Avaliação e Processamento de Imagem, de “falha de comunicação” do equipamento;  
 
c) será solicitado à Licitante que reconecte a comunicação em campo;  
 
d) após um prazo máximo de 5 (cinco) minutos, será verificado se existe a mensagem, no 
Centro de Avaliação e Processamento de Imagem, de “retorno de comunicação” do 
equipamento;  
 
e) será verificado, posteriormente, se as imagens registradas após o período sem conexão 
serão transmitidas corretamente para o Centro de Avaliação e Processamento de Imagem após 
o retorno da comunicação.  

 
3.7 – Para a verificação da alínea “c” do item 3.2 deste documento, será adotado o seguinte 
procedimento: enquanto o módulo de monitoramento e câmeras estiverem captando imagens de 
veículos, os representantes da BHTRANS verificarão a situação de regularidade dos veículos 
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estacionados no rotativo no trecho de via pré-determinado, tanto no tablet instalado no veículo de teste 
como acessando o Sistema de Gestão do Rotativo Digital pelo aplicativo do celular dos agentes de 
fiscalização. 
 
3.8 – Para a verificação da alínea “d” do item 3.2 deste documento, será verificada a existência de 
sincronismo entre os relógios do módulo de monitoramento e do Centro de Avaliação e Processamento 
de Imagem. Para tanto, deverá ser alterado o relógio de um deles e verificada a ocorrência do 
sincronismo.  
 
3.9 – Para a verificação da alínea “e” do item 3.2 deste documento, será efetuada uma avaliação visual 
do funcionamento da iluminação do equipamento em campo.  
 
3.10 – Para a verificação da alínea “f” do item 3.2 deste documento, será adotado o seguinte 
procedimento:  
 

a) no ponto “0” (posição inicial cadastrada e referência para o início do movimento do veículo) 
da figura 1, cadastra-se o local e verifica-se o endereço, o horário e as coordenadas (latitude e 
longitude) do GPS;  
 
b) desloca-se o veículo para 4 (quatro) metros à frente do ponto “0” (ponto “+1”), repetindo-se 
as verificações;  
 
c) o processo é repetido, deslocando-se o veículo para 8 (oito) metros à frente do ponto “0” 
(ponto “+2”), depois 4 (quatro) metros para trás do ponto “0” (ponto “-1”) e 8 (oito) metros para 
trás do ponto 0 (ponto “-2”);  
 
d) será verificado se:  

 
d.1) o horário do GPS está convertido para o horário de Brasília;  
 
d.2) no ponto “0” há endereço válido;  
 
d.3) nos pontos “+1” e “-1” há endereço válido; e  
 
d.4) nos pontos “+2” e “-2” há endereço válido.  

 

 
 
3.11 – Para a verificação da alínea “g” do item 3.2 deste documento, será verificado o LOG do sistema 
no Centro de Avaliação e Processamento de Imagem, de forma a comprovar o registro das atividades 
executadas. 



l  

BHTRANS – Apêndice I – Procedimentos de Avaliação Técnica – Página 6 de 7 
 

 

 
3.12 – Os representantes designados pela BHTRANS deverão registrar, em formulário próprio, os 
horários e prazos de todos os eventos discriminados nos itens 3.5 a 3.11. Os horários a serem 
registrados no formulário deverão ser aqueles indicados pelo sistema da Licitante.  
 
3.13 – Após a inspeção mencionada no item 3.1 e as verificações previstas no item 3.2 deste 
documento, não será mais permitido qualquer tipo de ajuste/intervenção no módulo de monitoramento 
até o final da avaliação (salvo casos de manutenção).  
 
4 – MEDIÇÕES DE CAMPO 
 
4.1 – Ao longo dos 2 (dois) dias da Etapa de Operação de Campo, a BHTRANS fará medições de 
campo em diferentes períodos (manhã, tarde, noite, a critério dos representantes designados pela 
BHTRANS) com o objetivo de colher as amostras para o cálculo dos índices do item 5.  
 
4.2 – As medições de campo serão feitas por meio de verificações pelo aplicativo dos celulares dos 
agentes de veículos que ativaram Sistema de Gestão do Rotativo Digital e verificarão os veículos 
“infratores” em trecho pré-determinado.  
 
5 – ÍNDICE DE DESEMPENHO 
 
5.1 – O índice de desempenho será calculado com base nas imagens válidas registradas pela Licitante 
nas passagens do veículo de teste nos trechos de via pré-determinados e os volumes de veículos 
apontados nas medições de campo como regulares e irregulares pelos agentes de trânsito nos mesmos 
locais e horários. 
 
5.2 – O índice "I" será calculado pela expressão:  
 

I= IV / IR 
 

I - Índice de Desempenho 
IV - Imagens válidas feitas pelo equipamento 
IR - Total de imagens registradas  

 
5.3 – Para o cálculo do índice mencionado no item de 5.2 deste documento, serão desconsideradas as 
imagens de veículos com placa ilegível devido à má conservação ou ausência de placa, fazendo-se o 
devido ajuste no denominador das correspondentes expressões. Imagens com placas ilegíveis devido 
à nitidez da imagem serão consideradas como imagens inválidas.  
 
5.4 – O cálculo do índice mencionado no item de 5.2 deste documento será feito com uma casa decimal, 
com arredondamento. 
 
6 – APROVAÇÃO 
 
6.1 – Após a avaliação, a BHTRANS, por meio da Comissão de Avaliação indicada no item 1.2, emitirá 
o Termo de Aprovação ou Reprovação da Licitante e encaminhará este documento à CPL – Comissão 
Permanente de Licitação para prosseguimento do certame. 
 
6.2 – A Licitante será considerada aprovada se não apresentar não conformidades após as verificações 
previstas no item 3, Etapa de Inspeção, e obtiver índice de desempenho na leitura das imagens na 
Etapa de Operação de Campo maior ou igual a 70% (setenta por cento). 
 
6.3 – A apresentação de equipamentos e sistemas em desconformidade com as funcionalidades e 
especificações constantes no Termo de Referência implicará na desclassificação da proposta comercial 
da Licitante. 
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6.4 – Ocorrendo a desclassificação citada no subitem 6.3, será convocada outra Licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para realização da avaliação técnica dos equipamentos e sistemas ofertados, 
conforme condições dispostas neste documento. 
 
7 – OBSERVAÇÕES FINAIS 
 
7.1 – Todos os custos diretos e indiretos decorrentes da avaliação técnica deverão ser suportados 
unicamente pela Licitante. 
 
7.2 – Caberá exclusivamente à Licitante o fornecimento de toda a mão de obra necessária à realização 
da avaliação técnica descrita neste Apêndice. 

 


