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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2021

 

PLANEJAMENTO SIRP Nº 214/2021
 Prestação de Serviços (sem dedicação exclusiva de mão de obra) e

Fornecimento de Bens
 

Critério de Julgamento: Menor preço
Modo de disputa: Aberto e fechado

 

 

Licitação com lote(s) aberto (s) à ampla concorrência e lote (s)
reservado(s) à ME e EPP e equiparados para os benefícios do Decreto

Estadual nº 47.437/2018 e Lei Complementar nº 123/2006

 

 

 

Objeto: Aquisição e serviços de:

 

* TERMINAL ROBUSTECIDO COM LICENÇA PARA INTEROPERABILIDADE COM
SISTEMA DE RÁDIO P-25.
*  TRANSCEPTOR MÓVEL DIGITAL DE ALTA POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO,
P25 FASE 2, VHF, COM GPS, CRIPTOGRAFIA AES, COM CABEÇA DE
CONTROLE DE MÃO E ACESSÓRIOS.
* TERMINAL ROBUSTECIDO PARA INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA DE
RÁDIO P-25.
* LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO DESKTOP PARA CONECTIVIDADE E
EXPLORAÇÃO DA REDE DE DADOS INTEGRADA AO SISTEMA DE RÁDIO
DIGITAL P-25 VHF DA PMMG IMPLANTADO NA RMBH.
* LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO GRUPO VIRTUAL PARA CONECTIVIDADE E
EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL E REDE DE
DADOS, INTEGRADAS AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG
IMPLANTADO NA RMBH.
* LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO USUÁRIO PARA CONECTIVIDADE E
EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL INTEGRADA
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AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG IMPLANTADO NA
RMBH.
*LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO GRUPO P-25 PARA CONECTIVIDADE E
EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL E REDE DE
DADOS, INTEGRADAS AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG
IMPLANTADO NA RMBH.
 

 
EDITAL

1. PREÂMBULO
2. DO OBJETO
3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO

CONVOCATÓRIO
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6. DO CREDENCIAMENTO
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
9. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

10. DA PROVA DE CONCEITO
11. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
12. DOS RECURSOS
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14. DO REGISTRO DE PREÇO E DA HOMOLOGAÇÃO
15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16. DA VIGÊNCIA DA ATA
17. DA CONTRATAÇÃO
18. DA SUBCONTRATAÇÃO
19. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
20. DO PAGAMENTO
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22. DISPOSIÇÕES GERAIS

 
ANEXO DE EDITAL I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II -  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ANEXO DE EDITAL  III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO DE EDITAL IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO DE EDITAL V -   MINUTA DE CONTRATO
ANEXO DE EDITAL VI - MINUTA DE ATA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS
ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
ANEXO DE EDITAL VII - MINUTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
ANEXO DE EDITAL VIII - MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO
 
1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais  torna pública a realização de licitação na modalidade  pregão eletrônico do tipo
menor preço, no modo de disputa aberto e fechado, em sessão pública, por meio do
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s i t e www.compras.mg.gov.br, visando o registro de preços para eventual
contratação de serviços e/ou aquisições de Terminais Robustecidos, Rádios Móveis e
Licenças, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei
Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e dos Decretos Estaduais n°
48.012, de 22 de julho de 2020 e nº 46.311 de 16 de setembro de 2013.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº.
47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, pela
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro de 2018, pelas Resoluções
Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de
junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de
julho 2016, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho
de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele
constituem parte integrante e inseparável  para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro 2º Ten Alexsandro Batista
Pereira, masp 130.467-4, Equipe de Apoio constituída pelos seguintes
militares:  2º Ten Alessandro dos Santos Batista, masp 133.416-8; 2°
Ten Samir Almeida Kamond Tarabay, masp 129.292-9  e , 2º Sgt
Leandro Michael de Oliveira Pinto. Em caso de impossibilidade de
comparecimento do pregoeiro indicado no item anterior, atuará como seu
substituto o Cap Antônio Marcos Xavier, masp 129.587-2,  todos
designados pelo BI 02, publicado em 25 de janeiro de 2021.

1.1.1. A sessão de pregão terá início no dia 12 de agosto de 2021,
às 9 (nove) horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e
durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília
- DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação
relativa ao certame.

1.2. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para
eventual aquisição de Terminais Robustecidos, Rádios Móveis e Licenças,
conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de
acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus
anexos.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas
no Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I -
Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último.

3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
3.1. Órgão/entidade Gerenciador(a):

3.1.1. O órgão gerenciador(a) será a Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, por intermédio do CSA-TIC - Centro de Suprimentos e
Aquisições de Tecnologia da Informação e Comunicação.

3.2. Órgãos participantes:
3.2.1. Não haverá órgãos participantes.

3.3. Órgãos não participantes:
3.3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta,
Autárquica e Fundacional do Estado de Minas Gerais, que não tenha
participado do certame licitatório, mediante consulta prévia para
manifestação sobre a possibilidade de adesão e autorização do órgão
gerenciador, inclusive quanto ao quantitativo, e submeter à anuência do
fornecedor beneficiário, o qual deve optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o
órgão gerenciador e os órgãos participantes.
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3.3.2. A Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de
outros entes federativos, poderão igualmente utilizar-se da Ata de Registro
de Preços, como órgão ou entidade não participante, mediante prévia
anuência do órgão gerenciador, desde que observadas as condições
estabelecidas no item 3.3.1 e no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de
setembro de 2013.
3.3.3. A adesão deverá ser devidamente justificada no processo
administrativo do órgão ou entidade não participante, pertinente à licitação,
demonstrando a vantagem econômica na adesão à Ata, mencionando ainda
a similitude de condições, tempestividade do prazo, suficiência das
quantidades e qualidades dos serviços a serem prestados, respeitando, no
que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº
46.311, de 16 de setembro de 2013, e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
3.3.4. Cada adesão por outros órgãos/entidades de direito público não
poderá exceder ao quantitativo total registrado para cada item na Ata de
Registro de Preços, devendo o órgão gerenciador especificar o quantitativo
que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento licitatório.
3.3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em
sua totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.
3.3.6. Ao órgão ou entidade não participante que aderir à presente ata
e ao órgão ou entidade partícipe competem, nos respectivos procedimentos
instaurados, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando todas as ocorrências ao órgão gerenciador, em
especial acerca de eventual recusa do fornecedor em atender às condições
estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as
divergências relativas às especificações dos serviços licitados, bem como a
recusa em aceitar a ordem de serviço ou documento equivalente para a
prestação de serviços.

3.4. As quantidades previstas para os itens com preços registrados
poderão ser remanejadas ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os
órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro
de preços, observada como limite máximo a quantidade total registrada para
cada item.

3.4.1. Para o remanejamento de quantidades entre órgãos
participantes do procedimento licitatório não será necessária autorização do
beneficiário da Ata de Registro de Preços.
3.4.2. O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo
inicialmente informado pelo órgão participante, com a sua anuência.

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO

4.1. Os pedidos de esclarecimentos e os registros de
impugnações referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no site
http://www.compras.mg.gov.br/.

4.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail csa-
licitacoes@pmmg.mg.gov.br e csatic.pmmg@gmail.com, observados os
prazos previstos no item 4.1.
4.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do
registro de impugnação informar ao CSA-TIC - Centro de Suprimentos
e Aquisições de Tecnologia da Informação e Comunicação  a
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indisponibilidade do sistema.
4.2. O pedido de esclarecimento ou registro de impugnação pode ser
feito por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo
próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).

4.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço
completo, telefone e e-mail).
4.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e
documentações pertinentes as solicitações.
4.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser
mais alteradas, ficando o pedido registrado com número de entrada, tipo
(esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.
4.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de
impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá
um e-mail de notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para
“concluída”.

4.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados
da data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.
4.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
4.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

4.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitação.

4.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos
aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração
e os licitantes.
4.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
4.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não
fundamentadas não serão analisadas e serão arquivadas pela autoridade
competente.
4.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos nesse item,
acarreta a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras
do certame.
4.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia
do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam
e expiram os prazos em dia de expediente na Administração.

5.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF.

5.1.1. A participação no lote 04 da presente licitação é limitada
a licitantes enquadrados como beneficiários indicados no caput do
art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018;

5.1.1.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá
ser observado o disposto no subitem 6.6 deste edital.

5.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
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5.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos
beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26
de junho de 2018 se dará da seguinte forma:

5.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
5.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326,
de 24 de julho de 2006;
5.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
5.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do
art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
5.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei
Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº
5.764, de 16 de dezembro de 1971.

5.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
5.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
5.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;
5.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
5.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
5.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar coma
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
5.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54,
II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
5.4.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
5.4.8. Empresas reunidas em consórcio.

5.5. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
5.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.6.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

5.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 5.6.1, que,
para fins de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que
trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo
15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui
restrição no (s) documento (s) de regularidade fiscal, com o
compromisso de que irá promover a sua regularização caso venha a
formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais
requisitos de habilitação, conforme determina o inciso XIII do art. 9º da
Lei Estadual nº 14.167/2002.

5.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
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5.7. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá
anexar, juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes
declarações constantes do anexo III do Edital:

5.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
5.7.2. que está ciente e das condições contidas no Edital e seus
anexos;
5.7.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituição;
5.7.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-
se, nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores , no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.

6.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um
representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o
representante receberá uma senha eletrônica de acesso.

6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
6.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

6.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação.

6.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo
de inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer
transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do
sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

6.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações
realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as
propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o
credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização
das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

6.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br,com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
6.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3
que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual
nº.47.437, de 2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de
6 de julho de 2016 deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do
seu credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no
Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento
anterior ao cadastramento da proposta comercial.

6.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de
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beneficiário até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará
jus aos benefícios listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018.

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação
de habilitação deverão ser anexados no sistema, por upload,
separadamente em campos próprios.

7.1.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e os
documentos de habilitação deverão ser assinados eletronicamente.

7.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o
Portal de Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas
Gerais, de acesso gratuito, disponível em:
http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação
à utilização do Portal de Assinaturas Digital podem ser
encaminhadas para o e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização da
assinatura digital importará na aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis,
admitindo como válida a assinatura eletrônica, tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações
efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis
de apuração civil, penal e administrativa.

7.1.2. As orientações para cadastro de proposta e envio dos
documentos de habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão
Eletrônico - Decreto nº 48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF,
cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio
no sistema a opção por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo
necessário o envio dos documentos que estiverem vigentes.
7.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão
ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
7.5. Consulta da Empresa Vencedora, junto ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), do Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União, sobre a existência de vedações em
contratações (Conforme previsão contida no art. 44, da Portaria Interministerial
nº 424/2016 e suas alterações);
7.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar
nº 123/2006.
7.7. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.8. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
7.9. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
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classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
7.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7.11. O prazo de validade da proposta será de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
Edital e seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o
upload sua proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo II -
Proposta Comercial.

8.1.1. Valor unitário e total do item;
8.1.1.1. Para as aquisições:
8.1.1.1.1. Marca e Modelo;
8.1.2. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial
contendo especificações do objeto, bem como outras informações
pertinentes presentes no Anexo I- Termo de Referência.
8.1.3. Devem ser anexadas informações para a avaliação da proposta
inicial constante de folder, catálogo, ficha para os referidos itens/lotes
[inserir itens/lotes].
8.1.4. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
8.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.

8.3.1. Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários do itens envolvidos em cada lote do presente
certame. 
8.3.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em
moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a
vírgula.

8.4. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão
informar na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os
valores com e sem ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.

8.4.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas
enviadas, pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao
preço resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta
SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução
conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho de 2014.
8.4.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento
dos preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a
partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
8.4.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional
farão suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 8.4.1.
e 8.4.2.
8.4.4. O disposto nos subitens 8.4.1. e 8.4.2 não se aplica aos
contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
8.4.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 8.4.4 deverão
anexar às suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual
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conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar a opção por este regime através do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
8.4.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor,
deverá enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a
negociação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores
finais ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta,
além do preço resultante da dedução do ICMS, o preço com ICMS.

9. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por
meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o
sigilo do licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

9.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise
prévia, e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não
exime a Administração da verificação de sua conformidade com todas as
especificações contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de
aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para cada
lote.
9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em
tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes,
bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo
vedada a identificação do fornecedor.
9.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

9.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote;
9.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
9.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação
à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,5 % (zero vírgula cinco por
cento), para o lote único.
9.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
9.9. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente
determinado, de até dez minutos, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
9.10. Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
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oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

9.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas
acima, poderão os licitantes dos melhores lances, na ordem de
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

9.11. Após o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenará
os lances conforme sua vantajosidade.

9.11.1. Na ausência de lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada,
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atenda às exigências de habilitação.
9.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
9.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.
9.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
9.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
9.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
9.18. Do empate ficto

9.18.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, será efetivada a verificação junto ao CAGEF do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 47.437/2018.
9.18.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.
9.18.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito
de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.
9.18.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
9.18.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
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microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

9.19. Do empate real
9.19.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
9.19.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério
de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços
prestados:

9.19.2.1. no país;
9.19.2.2. por empresas brasileiras;
9.19.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
9.19.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

9.19.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

9.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

9.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
9.20.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
prazo de no prazo de 2 horas, envie a proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.

9.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.
9.22. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.22.1. O critério de julgamento será o de menor lance por lote,
apurado de acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
9.22.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 48.012/2020.

9.22.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para
todos os fins aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas
neste Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou
apresentar preços manifestamente inexequíveis.
9.22.2.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.22.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do
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§ 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
9.22.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a
30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o
mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a
sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

9.22.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem
diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
9.22.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
9.22.5.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de  2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

9.22.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.
9.22.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo
Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
serviço ofertado, bem como as planilhas de custo readequadas com o
valor final ofertado, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo
do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.

9.22.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
9.22.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.22.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.

9.22.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
9.22.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para
a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço
global nem dos unitários.

10. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
10.1. A apresentação das amostras ocorrerá conforme o Anexo I - Termo de
Referência e seus apêndices.
10.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo
quanto a padrões de qualidade e desempenho, puder ser verificada apenas pela
análise física e material do produto, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em
primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local e
nas condições previstas no Termo de Referência.
10.3. Por meio do Portal de Compras, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
10.4. Os resultados das avaliações serão divulgados, conforme disposto no
Termo de Referência.
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10.5. Serão avaliados aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade, segundo
especificado objetivamente no Termo de Referência.
10.6. No caso de não entregar a amostra no prazo, sem justificativa aceita pelo
pregoeiro, ou estando a mesma fora das especificações previstas neste edital, a
proposta do licitante será recusada.
10.7. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, o
pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da amostra, observada a ordem de
classificação, e, assim, sucessivamente,até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência.
10.8. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
10.9. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
poderão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta)  dias, após o qual
poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento, salvo
quando a devolução não seja possível em função da inutilização da amostra durante
os testes, dada a natureza da amostra.
11. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b)CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível
pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;

11.1.1. Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União -
TCU;
11.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

11.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
11.1.2.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
11.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente
à sua inabilitação.

11.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
11.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

11.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº
47.524/2018.
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11.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;
11.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

11.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam
entre a data de envio da documentação concomitante ao cadastro da
proposta e o momento da verificação da habilitação, deverá ser
solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da documentação
atualizada, por meio de documentação complementar via sistema.

11.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.

11.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
11.4. A apresentação de documentos físicos originais somente será
exigida se houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
11.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
11.6. Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
11.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

11.7.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II - Proposta
Comercial e das declarações constantes no Anexo III - Modelos de
Declarações. 

11.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
ao(s) responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à
Administração Pública.

11.7.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
11.7.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
11.7.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
11.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País.
11.7.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
11.7.7. Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público
ou particular, ou outro documento indicativo dos propósitos de associação
entre os proponentes, em se tratando de consórcio instituído para o fim
específico de participar do certame.
11.7.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva;
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11.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
11.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda - CNPJ;
11.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
11.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

11.8.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros.
11.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a
inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais
por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser
emitida pelo site: www.fazenda.mg.gov.br.

11.8.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
11.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de
2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei  nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
11.8.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá
ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas
de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
11.8.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei.

11.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
11.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
11.9.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que deverão ser
apresentados por todos os licitantes independentemente do tipo de
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios,comprovando que a licitante possui boa situação financeira,
avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC).

11.9.2.1. Serão aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial
e demonstrações contábeis assim apresentados:

11.9.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76
(Sociedade Anônima):

11.9.2.1.1.1.Publicadas em Diário Oficial; ou
11.9.2.1.1.2.Publicados em jornal; ou
11.9.2.1.1.3.Por cópia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante;

11.9.2.1.2. Sociedades Limitadas (LTDA):
11.9.2.1.2.1.Por cópia do Livro Diário, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os
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Termos de Abertura e de Encerramento; ou
11.9.2.1.2.2.Por cópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante;

11.9.2.1.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
Complementar Federal nº 123/06 (Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES NACIONAL”:

11.9.2.1.3.1.Por cópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante;

11.9.2.2. Os documentos exigidos nesse subitem, quando
forem próprios, deverão ser assinados pelo representante legal
do licitante e pelo seu contador ou, quando publicados em Órgão
de Imprensa Oficial, deverão permitir a identificação do veículo e
da data de sua publicação e conter o nome do contador e o
número de seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.

11.9.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD
para os fins previstos no item 10.9.2 do edital.
11.9.4. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período da existência da sociedade.
11.9.5. A composição da boa situação financeira da empresa será
verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue,
considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez  Corrente (LC), maiores
ou iguais a 1 (um) extraídos das seguintes fórmulas:

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante
 

Ativo Circulante
LC = -----------------------------------

Passivo Circulante

 

11.9.6. Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um
dos índices mencionados no ITEM 10.9.5, valor maior ou igual ao valor do
índice previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a
existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, até 10% do
valor estimado da contratação.

11.9.6.1. Para fins do cumprimento do item 10.9.6 o valor estimado
da contratação será considerado equivalente ao valor total da proposta
do fornecedor.

11.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
11.10.1. Comprovação de aptidão para prestação de serviços
compatíveis com as características e quantidades do objeto da licitação,
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estabelecidas no Termo de Referência ANEXO a este Edital, por meio da
apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica
para atendimento ao objeto da presente licitação, vedado o auto atestado,
compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

11.10.1.1. PARA TODOS OS LOTES: Atestado(s) comprobatório(s)
da capacidade técnica da Licitante para a prestação dos serviços e
aquisições, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente apresentadas no Anexo I - Termo
de Referência;

11.10.2. Os atestados deverão conter:
11.10.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).
11.10.2.2. Local e data de emissão.
11.10.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do
responsável pela veracidade das informações.
11.10.2.4. Período da execução da atividade.

11.10.3. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item
10.10.1, é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com
as características do objeto da licitação.

11.10.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo
pregoeiro, todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as
atividades.

11.11. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
11.11.1. Não será permitida a participação de consórcios.

11.12. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
11.12.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão – SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade
em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a
validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado
documento novo com a validade em vigor.

11.12.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos
exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

11.12.2. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados
no momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal
de Compras http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a
classificação das propostas.

11.12.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a
verificação de informações e o fornecimento de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas
municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais
documentos ser juntados ao processo. A Administração não se
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o
licitante será inabilitado.

11.12.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ
do fornecedor.

11.12.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,
todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
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11.12.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
11.12.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome
da matriz;
11.12.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica
ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com o número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

11.12.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente,
às punições legais cabíveis.
11.12.5. Aos beneficiários listados no item 5.3 será concedido prazo de
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista,
contado a partir da divulgação da análise dos documentos de habilitação do
licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art.
6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

11.12.5.1. A não regularização da documentação deste item implicará
a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.
11.12.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o
beneficiário regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o
pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico
e registrar no “chat” que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horário informados no site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do
lote em referência.

12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de 10 (dez) minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica,
devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou
contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-mail
csatic.pmmg@gmail.com e csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br, e identificados
com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do
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processo e lote), observados os prazos previstos no item 12.1.
12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.

13.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
13.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

14. DO REGISTRO DE PREÇO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão,
na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências
relevantes, disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
14.2. O Pregoeiro registrará o preço do licitante vencedor quando inexistir
recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do
resultado pela autoridade competente.
14.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta
registrará o preço do licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
14.4. Todos os participantes estão convidados e incentivados a realizarem
o registro adicional de preços para compor o cadastro de reserva, mesmo que
não tenham sido vencedores dos lotes disputados, seguindo a ordem de
classificação e desde que manifestem esta intenção ao final da sessão de lances
e aceitem fornecer nas mesmas condições e preço do licitante vencedor do
certame.

14.4.1. Os licitantes que desejarem ter seus preços registrados
deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação da
condição de habilitação em pleno atendimento das condições deste edital.

15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Os licitantes classificados que manifestarem a intenção de registrar
preços, para compor o Cadastro de Reserva à Ata de Registro de Preços, terão
suas propostas e documentação de habilitação analisadas e, para tal, deverão
encaminhar os referidos documentos, conforme disposto no item 7 do edital.
15.2. O registro adicional de preços em Ata estará condicionado à análise e
aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação.
15.3. A convocação dos licitantes que registraram seus preços adicionais,
para compor o cadastro reserva, respeitará a ordem de classificação constante
da ata e ocorrerá, sucessivamente, sempre que seja cancelado ou suspenso o
registro do preço do beneficiário da ata.
15.4. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada
a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados,
convocará os interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados
da data da convocação, procederem à assinatura eletrônica da Ata de
Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá
efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

15.4.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -
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SEI/MG.
15.4.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua
cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá(ão) acessar o Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais –
SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar
em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado”.
15.4.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail: atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.
15.4.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o
processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de
julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a
assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo
como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações
efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de
apuração civil, penal e administrativa.

15.5. O prazo previsto para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo
licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão
gerenciador.
15.6. O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no
prazo fixado, dela será excluído, na forma do art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, sem prejuízo das sanções previstas em lei.
15.7. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata
de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

16. DA VIGÊNCIA DA ATA
16.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12(doze) meses a
contar da data de sua publicação.

17. DA CONTRATAÇÃO
17.1. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos
hábeis, tais como termo de contrato, ordem de serviço, ou documento
equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento,
de acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, obedecidas as
disposições pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de
2013  do Decreto 48.012, de 22 de julho de 2020.

17.1.1. O fornecedor detentor do preço registrado, na contratação,
deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação.
17.1.2. Caso o fornecedor detentor do preço registrado não apresente
situação regular no ato da emissão do termo de contrato, ordem de
serviço, ou documento equivalente, não compareça quando convocado ou
não retire o documento no prazo estipulado, será cancelado seu registro na
ata e convocados os fornecedores registrados com base nos arts. 11 e 12
do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e, não os
havendo, os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação,
conforme item 14.7.
17.1.3. É facultado à Administração, quando o convocado não aceitar
ou retirar o termo de contrato, ordem de serviço, ou documento
equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados  de conformidade com o ato convocatório,
ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.2. O representante legal do licitante que tiver registrado em ata a
proposta vencedora deverá aceitar ou retirar o termo de contrato, ordem de
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serviço, ou documento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-
mail, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais cominações
legais, conforme disposto no art. 48, § 2º do Decreto Estadual nº 48.012/ 2020.
17.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para aceitar ou retirar
o termo de contrato, ordem de serviço, ou documento equivalente, decorrentes
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do
prazo para tal e devidamente fundamentada.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO
18.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado.

19.  DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
19.1. Não haverá exigência de garantia financeira da execução para o presente
certame.
20. DO PAGAMENTO

20.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do
Estado de Minas Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária
emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais participantes, o
pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, de acordo com normativo próprio a que se sujeita,
mantendo-se os prazos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

20.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o
pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a
efetiva comprovação da execução do objeto, se houver.
20.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota  Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e
(o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido
pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-
e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da
NF-e.
20.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência
pelo gestor.
20.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a
partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
CONTRATANTE.
20.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa  exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as
datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

20.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
20.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes
ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações,
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002
e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e no do Decreto
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48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:

21.1.1. Advertência por escrito;
21.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
21.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
21.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002;
21.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

21.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 20.1.1, 201.3, 20.1.4, 20.1.5.
21.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
21.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31
de janeiro de 2002.
21.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

21.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

21.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatório.
21.7. As sanções relacionadas nos itens 21.1.3, 21.1.4 e 21.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
21.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

21.8.1. Retardarem a execução do objeto;
21.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

21.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances;

21.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
21.9. As sanções dispostas também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não
honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
21.10. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
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deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
22.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase
do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
22.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com
o Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.
22.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
22.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
22.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
22.7. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
22.8. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 27/07/2021, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 27/07/2021, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 27/07/2021, às 13:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32599449 e o código CRC EADE0232.

Referência: Processo nº 1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32599449
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE PLANEJAMENTO

21/07/2021 DTS 214/2021

 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS SUPERINTENDÊNCIA
OU DIRETORIA

Nome:RENATO FARINA BARRETO, CAP
PM E SAMIR ALMEIDA KAMOND
TARABAY, 2º TEN PM
E-mail: dts3@pmmg.mo.gov.br
Ramal para contato: 2123 1127

DTS

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto o registro de preço para eventual
aquisição de Terminais Robustecidos, Rádios Móveis e Licenças, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento e seus
apêndices.

LOTE APÊNDICE
CÓDIGO
DO ITEM
NO SIAD

QUANTIDADE
UNIDADE DE
AQUISIÇÃO

(OU UNIDADE
DE MEDIDA)

DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

1 1 1711318 1.000 unidade TERMINAL ROBUSTECIDO COM LICENÇA PARA
INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA DE RÁDIO P-25.

2 2 1796534 500 unidade
TRANSCEPTOR MÓVEL DIGITAL DE ALTA POTÊNCIA DE
TRANSMISSÃO, P25 FASE 2, VHF, COM GPS, CRIPTOGRAFIA
AES, COM CABEÇA DE CONTROLE DE MÃO E ACESSÓRIOS.

3 3 1808885 995 unidade TERMINAL ROBUSTECIDO PARA INTEROPERABILIDADE COM
SISTEMA DE RÁDIO P-25.

4 3 1808885 5 unidade TERMINAL ROBUSTECIDO PARA INTEROPERABILIDADE COM
SISTEMA DE RÁDIO P-25.

5 4 104892 500 unidade
LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO DESKTOP PARA
CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA REDE DE DADOS
INTEGRADA AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA
PMMG IMPLANTADO NA RMBH.

6 5 104884 200 unidade

LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO GRUPO VIRTUAL PARA
CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE
TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL E REDE DE DADOS, INTEGRADAS
AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG
IMPLANTADO NA RMBH.

7 6 104876 1.500 unidade
LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO USUÁRIO PARA
CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE
TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL INTEGRADA AO SISTEMA DE
RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG IMPLANTADO NA RMBH.

8 7 104906 200 unidade

LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO GRUPO P-25 PARA
CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE
TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL E REDE DE DADOS, INTEGRADAS
AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG
IMPLANTADO NA RMBH.

 
1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
As especificações dos objetos estão detalhadas nos apêndices ao anexo I - Termo de
Referência
2. DOS LOTES:
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2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
2.1.1. Os materiais componentes dos lotes foram agrupados em virtude da
relação que guardam entre si, visando a competição financeira entre fornecedores e
propiciar ao Estado economia de escala, tendo em vista o objetivo de oportunizar a
ampla participação de licitantes.
2.2. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

2.2.1. Nos termos do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018, o Lote 4 será reservados à participação de ME/EPP, assim
enquadradas como beneficiárias de tratamento diferenciado indicado no caput do
Art. 3º do mesmo Decreto;
2.2.2. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser
observado o disposto no item 2.2.7 do Termo de Referência.
2.2.3. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota
principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º do
Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a contratação
do item deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
2.2.4. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada definida
nos termos do inciso I do § 2º do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26
de junho de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal,
desde que idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço colocado da cota principal.
2.2.5. Nos termos do § 4º do Art. 8º , do Decreto Federal 8538/2015, será
dada prioridade nas aquisições dos itens das  cotas reservadas, ressalvados os
casos em que a cota reservada inadequada para atender as quantidades ou as
condições do pedido, justificadamente.
2.2.6. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
2.2.7. Para fins do disposto neste Termo de Referência, o enquadramento
dos beneficiários indicados no caput do Art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437,
de 26 de junho de 2018 se dará da seguinte forma:
2.2.7.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de
14 de dezembro de 2006;
2.2.7.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24
de junho de 2006;
2.2.7.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei  Federal nº
8.212, de 24 de julho de 1991;
2.2.7.4. microempreendedor individual, conforme definido no art. 1º do art.
18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
2.2.7.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no Art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de
dezembro de 1971;
2.2.7.6. publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos
hábeis, tais como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou
documento equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o
documento, de acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de junho de 2002, e ainda,
obedecidas as disposições pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de
setembro de 2013;

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1. A contratação se faz necessária em virtude das demandas imediatas e
advindas de diversos convênios celebrados pelas unidades da PMMG, que aportam
na Diretoria de Tecnologia e Sistemas (DTS), através do Centro de Tecnologia em
Telecomunicações (CTT) e da Seção de Rádio.
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.1. A modalidade de licitação será a de menor preço por lote, tendo em vista
que tratam-se de bens comuns, que permitem sua definição por características
técnicas e mercadológicas.
5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio,
devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as
empresas que atuam no mercado têm condições de prestar os serviços de forma
independente.
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1. Para os Lotes 01 a 08: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade
técnica da Licitante para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo
mínimo de 05% (cinco por cento) das quantidades apresentadas neste Anexo I;
6.2. Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o somatório
de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.
7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
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7.1. Serão aceitas as propostas que atender as especificações técnicas e as
condições de fornecimento, conforme as previsões do edital, Termo de referência e
seus apêndices.
8. DA PROVA DE CONCEITO:
8.1. Não será exigida a apresentação de prova de conceito.
9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DOS OBJETOS
:

9.1.1. Os prazos de entrega e prestação de serviços serão de 90 (noventa)
dias corridos, contados a partir da confirmação de recebimento na nota de
empenho, a ser entregue conforme descritos nos apêndices ao anexo I Termo
de Referência;

9.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.2.1. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Seção de
Suprimentos/Almoxarifado do CSA-TIC/PMMG, Avenida Amazonas, 6455,
Gameleira, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, entre 09hs às
16:30hs, exceto nas quartas-feiras quando deverá ser entregue entre
as 09h as 12:30hs.

9.2.2. Os demais órgãos participantes indicarão o local de entrega no momento
da contratação;
9.3. Os equipamentos que porventura forem adquiridos com
recursos oriundos de Convênio celebrado entre a Polícia Militar de Minas
Gerais e a SEGEN (Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública)/
Ministério da Justiça, deverão ser entregues com etiqueta adesiva na qual
conste o número do convênio específico, seguindo o padrão gráfico
estabelecido pelo Governo Federal.
9.4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
9.4.1. Os produtos serão recebidos:
9.4.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com a especificação, oportunidade em que se
observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em
confronto com a respectiva nota de empenho;
9.4.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 30 (trinta)  dias corridos,
contados a partir do recebimento provisório.
9.4.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo
ser providenciada a mão-de-obra necessária.
9.4.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela Seção de
Suprimentos/Almoxarifado do CSA-TIC não exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades
com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a
Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.
9.5. Cronograma físico-financeiro:
9.5.1. Não se aplica.
10. DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico,  a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

11. DO CONTRATO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei
8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2. O contrato tem vigência por 12(doze) meses, a partir da publicação
de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser
prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses,
mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º
8.666/93.

12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:

12.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como
representante da Administração.
12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por
escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas
apontadas.
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12.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido
pela lei civil.
12.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
12.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de
contrato, que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento,
deverão ser observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto
Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
12.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da
CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no §
2º do art. 67, da Lei nº.8.666/93.

12.6.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros
necessários ao pleno cumprimento do contrato.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, que serão incluídas dentro do processo de
compra quando ocorrer a contratação, por se tratar de Registro de Preço.

14. DAS GARANTIAS:
14.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

14.1.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto.
15. DA VISTORIA TÉCNICA:

15.1. As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor
conhecimento das condições de execução do objeto.
15.2. A vistoria técnica será realizada nas seguintes condições: segunda
a sexta-feira, entre 09hs às 16:30hs, exceto nas quartas-feiras
quando deverá ser entregue entre as 09h as 12:30hs.
15.3. A vistoria técnica será acompanhada pela Subseção de Rádio do
CTT,devendo ser agendado o horário no telefone 31 2123 1015. 
15.4. O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e
horário específico, até 02 (dois) dias antes da sessão, sendo vedada a visita de
mais de um fornecedor no mesmo momento.
15.5. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de
condições locais, ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for
o caso, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execução.
15.6. A vistoria técnica pode ser substituída por declaração de que o
licitante tem pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes
à natureza dos serviços.

16. DA SUBCONTRATAÇÃO:
16.1. Não será permitida subcontratação
17. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

17.1. DA CONTRATADA:
17.1.1. Prestar os serviços e fornecer os produtos nas quantidades,
prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes
nos apêndices;
17.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao
CONTRATANTE para ateste e pagamento.
17.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
17.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos serviços
empregados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato.
17.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de 
acordo  com  as normas e especificações técnicas recomendadas neste
documento.
17.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e
descarregamento dos materiais necessários a prestação, se houver.
17.1.7. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de
Referência, seus apêndices e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.
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17.1.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Estado ou à entidade estadual, devendo ressarcir imediatamente a
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
17.1.9. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em
vigor e na forma exigida neste termo de referência.
17.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de
Referência.
17.1.11. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de
Referência.
17.1.12. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
17.1.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração,
para representá-lo no local da execução do objeto contratado.
17.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE
ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do objeto;

17.2. DA CONTRATANTE:
17.2.1.  Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas
notas fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de
Referência.
17.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem
em desacordo com a especificação e da proposta de preços da
CONTRATADA.
17.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas a irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.
17.2.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
17.2.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
17.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se
estiverem em desacordo com a especificação e da proposta comercial da
CONTRATADA.
17.2.7. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução
dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
17.2.8. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para
a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
17.2.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
17.2.10. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
17.2.11. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas
e previdenciários através dos documentos pertinentes.
17.2.12. Disponibilizar local adequado para a entrega e a prestação do
serviço,  caso necessário.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17  de
julho  de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012,
de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. advertência por escrito;
18.1.2. multa de até:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não
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entregado objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou,
ainda fora das especificações contratadas;
18.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº.  45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na
Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no  mesmo
processo administrativo sancionatório.
18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral
de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
18.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances.

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização –PAR.

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
19.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei Federal
nº 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº
48.012/2020:  § 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo
aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal nº
12.527, de 18 de novembro de 2011.
 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 23/07/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 26/07/2021, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 27/07/2021, às 13:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32599830 e o código CRC D0E40825.

Referência: Processo nº 1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32599830
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Gerencia de Pesquisas e Projetos

 

Especificação de Material/Serviço PMMG/DTS-3 nº. 71/2021
Belo Horizonte, 21 de julho de 2021.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS

APÊNDICE I AO ANEXO I

TERMINAL ROBUSTECIDO COM LICENÇA PARA INTEROPERABILIDADE
COM SISTEMA DE RÁDIO P-25.

PREGÃO ELETRÔNICO  N.º XXXX/20____

1. DO OBJETO:
1.1. O presente termo de referência, para realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, tem por
objeto o registro de preços para a eventual a Aquisição de Terminal Robustecido com
licença para Interoperabilidade com sistema de rádio P-25., conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas no Apêndice I desse anexo:
 

LOTE 01

Item Descrição/
Especificação

Código
do

material
(SIAD)

Unidade
de

Medida
Qtde

Valor
Médio

Unitário
(R$)

Valor
Médio
Total
(R$)

01

TERMINAL
ROBUSTECIDO COM

LICENÇA PARA
INTEROPERABILIDADE

COM SISTEMA DE
RÁDIO P-25.

1711318 Unidade
1000
(MIL)

XXXXXXXX XXXXXXX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA Terminal Robustecido LTE de missão crítica,
resistente e durável, com licença para interoperabilidade com a rede de rádio P-25, que
deverá possuir capacidade de tráfego das informações e veiculação de dados, voz,
imagens e serviços de valor agregado nas áreas de operação; O terminal robustecido
deverá possuir todas as licenças necessárias para seu perfeito funcionamento e integração
com a rede de rádio P-25 da PMMG implantada na RMBH; O terminal robustecido deverá
possuir compatibilidade para operar no sistema de interoperabilidade Wave da marca
Motorola, de propriedade da PMMG, implantado na RMBH; O terminal robustecido deverá
possuir tecla de PTT dedicada para comunicação de voz utilizando o sistema Wave da
marca Motorola; Deverá possuir estrutura robusta e ser capaz de operar em situações de
estresse extremo tais como chuva forte, lama, condições inóspitas, calor e se resistente a
fortes impactos e quedas; Deverá ser leve e pequeno, o suficiente, para ser carregado em
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uma mão; Deverá possuir certificado de homologação da ANATEL; Com relação à
segurança, o terminal robustecido deverá satisfazer os seguintes requisitos: Propiciar a
segurança dos dados locais e transmitidos mesmo quando houver transição entre redes,
seja pública ou privada; Prevenir acesso não autorizado, mesmo em caso de perda ou
roubo do terminal; Possuir segurança física e lógica. O sistema deverá assegurar a
integridade, a confidencialidade, a disponibilidade e autenticidade das informações dos
dados que serão repassados ao sistema; Os terminais devem ser gerenciáveis via sistema
remoto permitindo configuração e provisionamento pela interface aérea de transmissão de
dados. Requisitos mínimos do terminal robustecido: Deverá contemplar módulos
integrados de telefonia, câmera de vídeo frontal e traseira, microfone, WI-FI, Bluetooth,
NFC, sistema operacional, acelerômetro, sensor de luz ambiente e receptor de GPS interno;
Capacidade de armazenamento da memória RAM: 4GB; Capacidade da memória interna: 32
GB; Capacidade da memória secundária com expansão por cartão SD externo de 128 GB;
A bateria deve ser removível para fácil troca em campo; Os circuitos de modulação e
demodulação para transmissão de dados devem ser internos e integrados aos circuitos do
transceptor; Deverá possuir cancelamento de ruído e tecnologia de supressão de ruído
externo; Deverá possuir indicador de carga da bateria (totalmente carregada, bateria fraca
ou carregando); Requisitos do processador: Frequência do clock mínimo de 1,8 GHz;
Quantidade de núcleos: 4 (quadcore). Requisitos do visor (display): Dimensão do visor:
4,7”; Resolução: 1280 x720 Pixels; Tela com sensibilidade ao toque; Vidro: Gorilla Glass;
Deverá possuir recurso de controle de brilho. Requisitos das câmeras: Resolução
câmera traseira: 12 MP; Resolução câmera frontal: 5 MP; Resolução de gravação de vídeo
1080p (FHD); Requisitos das teclas, botões de missão crítica e métodos de
entrada: Deverá possuir teclado em tela touch; Deverá possuir tecla dedicada de PTT
(pushtotalk) para aplicações de comunicação PTT; Deverá possuir tecla dedicada de
liga/desliga/bloqueio; Deverá possuir teclas para controle de volume (Up/Down); Deverá
possuir tecla selecionadora de grupo de conversa; Deverá possuir tecla
programável. Requisitos de conectividade: Deverá possuir slot para cartão SIM card;
Deverá possuir conector USB ou adaptador para conexão com microcomputador; Deverá
possuir conector para carga do aparelho; Deverá possuir interface para carregamento em
carregadores do tipo dockstation: Mínimo1; Deverá possuir Bluetooth: 5.0 LE (low Energy);
Conectividade celular mínimo 2G; Conectividade Wi-Fi: Norma 802.11 802.11 a/b/g/n/ac;
Banda de operação do WI-Fi: 2.4 GHz e 5GHz; A tela deve exibir todas as mensagens,
menus e comandos em português no seu visor. Requisitos de vídeo e áudio: Possuir
tecnologia de cancelamento de ruído com no mínimo 3 (três) microfones; Possuir alto-
falante para saída de áudio; Requisitos mínimos de robustez: Temperatura de
operação: -20ºC a +50ºC; Grau de proteção mínimo IP 67; Resistência à queda de no
mínimo 1,2 metros, atendendo à norma MIL-STD-810G; Resistência à vibração: norma MIL-
STD-810G; Requisitos físicos: Dimensões máximas com bateria de alta capacidade
(Altura, largura, espessura): 162 x 84 x 28mm; Deverá ser portátil para transporte em uma
mão, handheld. Requisitos de “software” e segurança: Deverá operar em sistema
P25/Wave e possibilitar o envio de localização do usuário em tempo real; Deverá possuir
sistema operacional Android na versão mínima 7.1 (Nougat), atualizável para a versão mais
recente; Requisitos de operação PTT do terminal robustecido integrado ao
sistema de radiocomunicação P-25: Permitir interoperabilidade entre redes de
Terminais Robustecidos e Smartphones em operação na PMMG e a rede de
radiocomunicação digital P-25; A plataforma deve estender o acesso à comunicação
unificada para operadores móveis. A plataforma deve estender o acesso à comunicação
unificada para operadores móveis. Descrição completa nas Especificações Técnicas abaixo
neste Termo de Referência.

1.2. DOS LOTES:
1.2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
1.2.2. Os materiais componentes dos lotes foram agrupados em virtude da
relação que guardam entre si, visando a competição financeira entre fornecedores e
propiciar ao Estado economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
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ampla participação de licitantes.
1.2.3. Nos termos do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018, o lote 04 refere-se a cota reservadas à contratação de ME e EPP, assim
enquadradas como beneficiárias de tratamento diferenciado indicado no caput do
Art. 3º do mesmo Decreto;
1.2.4. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado
o disposto no item 1.2.9 deste termo de referência.
1.2.5. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota
principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º do Art. 11
do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a contratação do item
deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
1.2.6. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada definida nos
termos do inciso I do § 2º do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, desde que
idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.2.7. Nos termos do § 4º do Art. 8°, do Decreto Federal 8538/2015, será dada
prioridade nas aquisições dos itens das cotas reservadas, ressalvados os casos em
que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições
do pedido, justificadamente.
1.2.8. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
1.2.9. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do Art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018 se dará da seguinte forma:
1.2.9.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
1.2.9.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;
1.2.9.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
1.2.9.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
1.2.9.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no Art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
1.2.10. Os beneficiários enquadrados no item 1.2.9 deste edital deverão
declarar, segundo Anexo III - Modelos de Declarações e item 10.7.1.2 deste edital,
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 ao Art. 49 da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do
parágrafo único do Art. 13 Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
1.2.11. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis,
tais como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento
equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de
acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, obedecidas as disposições
pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
1.2.12. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
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seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA TERMINAL
ROBUSTECIDO COM LICENÇA PARA INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA
DE RÁDIO P-25 – (CÓDIGO SIAD 1711318).
2.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E GERAIS DO TERMINAL
ROBUSTECIDO COM LICENÇA PARA INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA
DE RÁDIO P-25
2.1.1. Estas especificações técnicas têm o objetivo de fixar os parâmetros para
aquisição Terminal Robustecido com licença para Interoperabilidade com sistema de
rádio P-25, para emprego na Polícia Militar, compatível para operar no sistema de
interoperabilidade Wave da marca Motorola, de propriedade da PMMG, implantado na
RMBH;
2.1.2. Terminal Robustecido LTE de missão crítica, resistente e durável, com
licença para interoperabilidade com a rede de rádio P-25, que deverá possuir
capacidade de tráfego das informações e veiculação de dados, voz, imagens e
serviços de valor agregado nas áreas de operação;
2.1.3. O terminal robustecido deverá possuir todas as licenças necessárias para
seu perfeito funcionamento e integração com a rede de rádio P-25 da PMMG
implantada na RMBH;
2.1.4. O terminal robustecido deverá possuir compatibilidade para operar no
sistema de interoperabilidade Wave da marca Motorola, de propriedade da PMMG,
implantado na RMBH;
2.1.5. O terminal robustecido deverá possuir tecla de PTT dedicada para
comunicação de voz utilizando o sistema Wave da marca Motorola;
2.1.6. Deverá possuir estrutura robusta e ser capaz de operar em situações de
estresse extremo tais como chuva forte, lama, condições inóspitas, calor e se
resistente a fortes impactos e quedas;
2.1.7. Deverá ser leve e pequeno, o suficiente, para ser carregado em uma
mão;
2.1.8. Deverá possuir certificado de homologação da ANATEL;
2.1.9. Com relação à segurança, o terminal robustecido deverá satisfazer os
seguintes requisitos:
2.1.10. Propiciar a segurança dos dados locais e transmitidos mesmo quando
houver transição entre redes, seja pública ou privada;
2.1.11. Prevenir acesso não autorizado, mesmo em caso de perda ou roubo do
terminal;
2.1.12. Possuir segurança física e lógica. O sistema deverá assegurar a
integridade, a confidencialidade, a disponibilidade e autenticidade das informações
dos dados que serão repassados ao sistema;
2.1.13. Os terminais devem ser gerenciáveis via sistema remoto permitindo
configuração e provisionamento pela interface aérea de transmissão de dados.
2.2. Requisitos mínimos do terminal robustecido:
2.2.1. Deverá contemplar módulos integrados de telefonia, câmera de vídeo
frontal e traseira, microfone, WI-FI, Bluetooth, NFC, sistema operacional,
acelerômetro, sensor de luz ambiente e receptor de GPS interno;
2.2.2. Capacidade de armazenamento da memória RAM: 4GB;
2.2.3. Capacidade da memória interna: 32 GB;
2.2.4. Capacidade da memória secundária com expansão por cartão SD
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externo de 128 GB;
2.2.5. A bateria deve ser removível para fácil troca em campo;
2.2.6. Os circuitos de modulação e demodulação para transmissão de dados
devem ser internos e integrados aos circuitos do transceptor;
2.2.7. Deverá possuir cancelamento de ruído e tecnologia de supressão de
ruído externo;
2.2.8. Deverá possuir indicador de carga da bateria (totalmente carregada,
bateria fraca ou carregando);
2.3. Requisitos do processador:
2.3.1. Frequência do clock mínimo de 1,8 GHz;
2.3.2. Quantidade de núcleos: 4 (quadcore).
2.4. Requisitos do visor (display):
2.4.1. Dimensão do visor: 4,7”;
2.4.2. Resolução: 1280 x720 Pixels;
2.4.3. Tela com sensibilidade ao toque;
2.4.4. Vidro: Gorilla Glass;
2.4.5. Deverá possuir recurso de controle de brilho.
2.5. Requisitos das câmeras:
2.5.1. Resolução câmera traseira: 12 MP;
2.5.2. Resolução câmera frontal: 5 MP;
2.5.3. Resolução de gravação de vídeo 1080p (FHD);
2.6. Requisitos das teclas, botões de missão crítica e métodos de
entrada:
2.6.1. Deverá possuir teclado em tela touch;
2.6.2. Deverá possuir tecla dedicada de PTT (pushtotalk) para aplicações de
comunicação PTT;
2.6.3. Deverá possuir tecla dedicada de liga/desliga/bloqueio;
2.6.4. Deverá possuir teclas para controle de volume (Up/Down);
2.6.5. Deverá possuir tecla selecionadora de grupo de conversa;
2.6.6. Deverá possuir tecla programável.
2.7. Requisitos de conectividade:
2.7.1. Deverá possuir slot para cartão SIM card;
2.7.2. Deverá possuir conector USB ou adaptador para conexão com
microcomputador;
2.7.3. Deverá possuir conector para carga do aparelho;
2.7.4. Deverá possuir interface para carregamento em carregadores do tipo
dockstation: Mínimo1;
2.7.5. Deverá possuir Bluetooth: 5.0 LE (low Energy);
2.7.6. Conectividade celular mínimo 2G;
2.7.7. Conectividade Wi-Fi: Norma 802.11 802.11 a/b/g/n/ac;
2.7.8. Banda de operação do WI-Fi: 2.4 GHz e 5GHz;
2.7.9. A tela deve exibir todas as mensagens, menus e comandos em
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português no seu visor.
2.8. Requisitos de vídeo e áudio:
2.8.1. Possuir tecnologia de cancelamento de ruído com no mínimo 3 (três)
microfones;
2.8.2. Possuir alto-falante para saída de áudio;
2.9. Requisitos mínimos de robustez:
2.9.1. Temperatura de operação: -20ºC a +50ºC;
2.9.2. Grau de proteção mínimo IP 67;
2.9.3. Resistência à queda de no mínimo 1,2 metros, atendendo à norma MIL-
STD-810G;
2.9.4. Resistência à vibração: norma MIL-STD-810G;
2.10. Requisitos físicos:
2.10.1. Dimensões máximas com bateria de alta capacidade (Altura, largura,
espessura): 162 x 84 x 28mm;
2.10.2. Deverá ser portátil para transporte em uma mão, handheld.
2.11. Requisitos de “software” e segurança:
2.11.1. Deverá operar em sistema P25/Wave e possibilitar o envio de localização
do usuário em tempo real;
2.11.2. Deverá possuir sistema operacional Android na versão mínima 7.1
(Nougat), atualizável para a versão mais recente;
2.12. Requisitos de operação PTT do terminal robustecido integrado
ao sistema de radiocomunicação P-25:
2.12.1. Permitir interoperabilidade entre redes de Terminais Robustecidos e
Smartphones em operação na PMMG e a rede de radiocomunicação digital P-25;
2.12.2. A plataforma deve estender o acesso à comunicação unificada para
operadores móveis.
2.13. Composição de Cada Terminal Robustecido Para
Interoperabilidade Com Rádios P-25:
2.13.1. 01 (um) Terminal Robustecido de dados portátil, com carregador de
bateria;
2.13.2. 01 (um) fone de ouvido;
2.13.3. 01 (uma) Bateria de alta capacidade recarregável de 4500 mAh;
2.13.4. 01 (um) Cabo para conexão com um computador e para carregar a
bateria no terminal robustecido;
2.13.5. 01 (uma) Fonte de Alimentação Bivolt de 100 a 240 V, 60 Hz, com o
carregador base para a bateria do terminal robustecido;
2.13.6. 01 (um) Carregador veicular para o terminal robustecido;
2.13.7. 01 (um) Suporte para fixação do terminal robustecido ao fardamento
militar por meio de clip reforçado;
2.13.8. 01 (um) microfone externo com auto-falante e PTT
2.14. Requisitos de integração e licença para interoperabilidade
2.14.1. Buscando maior economicidade bem como a utilização racional dos bens
públicos, a PMMG facultará a utilização dos recursos existentes (servidor de
integração WAVE disponível no sistema de rádio digital da PMMG na RMBH) para
operacionalizar a interoperabilidade entre a rede de telefonia móvel e rede de dados
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com o sistema de radiocomunicação digital da PMMG instalado na RMBH.
2.14.2. A PMMG possui sistema de radiocomunicação digital troncalizado P-25
Fase 2 e convencional P-25 Fase 1, integrado e conectado a um Controlador Central
na cidade de Belo Horizonte.
2.14.3. O sistema da RMBH, fabricado e fornecido pela empresa Motorola
Solutions, possui controlador central Astro 25, série M2 Core, com capacidade para
controlar até 75 Estações Rádio Base, 500 (quinhentos) canais de
conversação/talkgroups, 125 (cento e vinte e cinco consoles de despacho) e 16.000
(dezesseis mil) usuários entre rádios móveis, fixos e portáteis digitais. Os sistemas
de rádio da PMMG estão em constante processo de modernização e ampliação,
portanto, todas as informações referentes a quantitativo de equipamentos instalados
podem sofrer alterações com a implantação de novos projetos de digitalização da
rede de rádio em andamento.
2.14.4. O sistema possui instalado 01 (um) Servidor de interoperabilidade
WAVE™ – que amplia as comunicações permitindo que terminais robustecidos,
smartphones, tablets e computadores se comuniquem seguramente na rede P-25 -
conectado ao Controlador Central via IP por meio da rede de dados móveis.
2.14.5. Para integração dos terminais do tipo smartphone, tablet ou desktop a
CONTRATADA poderá utilizar o servidor de interoperabilidade disponível no sistema
de rádio da PMMG instalado na RMBH (servidor Wave) ou fornecer servidor
específico, com capacidade suficiente para tal aplicação de forma integrada.
2.14.6. Caso a solução proposta para interoperabilidade seja diferente daquela já
instalada no controlador central da PMMG (servidor Wave), a CONTRATADA deverá
providenciar todos os recursos tecnológicos, hardware, software, serviços e licenças
para a instalação de novo servidor de interoperabilidade e realizar a devida integração
com o sistema existente, observando todas as normas aplicáveis ao padrão de rádio
digital P-25 bem como aquelas específicas do servidor de interoperabilidade.
2.14.7. Além da integração com o controlador central o novo servidor também
deverá ser integrado ao servidor Wave existente, permitindo que todos os terminais
e licenças de propriedade da PMMG em operação no servidor Wave sejam utilizados
de forma integrada com o novo servidor de interoperabilidade. As novas licenças, em
caso de utilização de novo servidor de interoperabilidade, também deverão operar de
forma integrada com o servidor Wave existente, de modo que a operação no sistema
seja totalmente integrada e transparente para os usuários conectados tanto pelo
servidor existente quanto por um novo servidor. A figura abaixo demonstra as
integrações necessárias para implementação de um novo servidor:
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Figura 01: Integrações necessárias para o novo servidor

 
2.14.8. O fornecimento de novo servidor de interoperabilidade bem
como o serviço de instalação e integração deverá ser previsto pela
CONTRATADA para o primeiro fornecimento , independente do quantitativo
e sem ônus para a CONTRATANTE. O novo servidor deverá possuir capacidade
instalada de 1(uma licença de usuário), 1(uma) licença do tipo desktop, 1 (uma)
licença de grupo P-25 e 1 (uma) licença de grupo virtual. O novo servidor deverá
fornecer dados, possuir todas as licenças necessárias habilitadas para integração ao
controlador central existente e permitir que o controlador central do sistema de rádio
da PMMG instalado na RMBH tenha acesso aos dados armazenados pelo novo
servidor.
2.14.9. As licenças instaladas no novo servidor deverão ser do tipo vitalícia e
serem instaladas pela CONTRATADA no servidor a ser fornecido para essa
finalidade.
2.14.10. O novo servidor (caso a solução proposta para interoperabilidade seja
diferente daquela já instalada no controlador central da PMMG - servidor Wave
Motorola) deverá processar localmente os dados que possam gerar informações
úteis ao ambiente de operação, armazenar e possibilitar recuperar localmente os
dados, proporcionar a consciência situacional para os usuários dos terminais
smartphones e desktops; prover segurança dos dados, prevenir acesso não
autorizado, assegurar a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos dados
que serão repassados ao sistema. O servidor também deverá possibilitar o
gerenciamento dos terminais remotamente permitindo a configuração e
provisionamento pela interface aérea de transmissão de dados.
2.14.11. O hardware do novo servidor deverá possuir capacidade de expansão,
mediante instalação de novas licenças, para até 2.000 (duas mil) licenças de usuários
para instalação em smartphones e tablets, 1.000 (mil) licenças do tipo desktop, 200
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(duzentas) licenças de grupo P-25 e 200 (duzentas) licenças de grupo virtual.
2.14.12. A licença de usuário para interoperabilidade entre a rede de telefonia
móvel pública e a rede de rádio comunicação digital padrão P-25 da PMMG implantada
na RMBH deverá ser capaz de integrar o usuário de equipamento do tipo smartphone
ou tablet, com sistema operacional Android ou iOS, conectado à rede de telefonia
pública e rede Wi-fi, ao sistema de comunicação de rádio operacional da PMMG
implantado na RMBH, seja pelo servidor existente (servidor Wave) ou por novo
servidor a ser implantado, para comunicação de voz com criptografia AES na rede de
rádio digital P-25.
2.14.13. As chamadas de voz digitais na rede de rádio do sistema P-25 devem ser
realizadas pelo aplicativo do sistema instalado no smartphone ou tablet, conectados
ao servidor de Interoperabilidade telefônica da PMMG (existente ou adicionado), por
meio de conectividade celular: 4G, 3G, 2G ou Wi-Fi.
2.14.14. O aplicativo deverá ser disponibilizado de forma segura em plataforma
oficial de download para os sistemas Android e iOS.
2.14.15. Os serviços de download e instalação do aplicativo serão de
responsabilidade da CONTRATANTE.
2.14.16. As licenças de usuários deverão ser do tipo vitalícia, devendo ser
instaladas pela CONTRATADA no servidor WAVE existente ou no novo servidor a
ser fornecido para essa finalidade.
2.15. Amostra
2.15.1. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço)
que apresentar solução com servidor de integração diferente do existente (servidor
Wave Motorola), disponibilizado pela PMMG, deverá apresentar amostra do produto
ofertado em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro,
sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
2.15.2. Os testes deverão ser realizados sem prejudicar os sistemas de rádio da
PMMG em utilização e sem remanejar equipamentos da PMMG.
2.15.3. A data e local onde serão realizados os procedimentos de avaliação
técnica das amostras serão informados no chat da seção de licitação, durante a
realização do pregão eletrônico, de forma a permitir o acompanhamento das
avaliações por todos os participantes do certame.
2.15.4. As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas com o do
nome da empresa e número do processo na embalagem original de comercialização e
rótulo de acordo com a legislação vigente (número do lote, data de fabricação, prazo
de validade, razão social e endereço do fabricante e importador e nome do
responsável técnico), com instruções de uso em português, advertências e
precauções.
2.15.5. A amostra deverá possuir capacidade mínima que possibilite a realização
de todos os testes. Também deverá ser providenciada a integração da amostra ao
sistema da PMMG, conforme critérios técnicos contidos nesta especificação,
observando todas as normas P-25 aplicáveis ao servidor de interoperabilidade.
2.15.6. A licitante que optar pela utilização de servidor diferente do existente no
sistema de rádio da RMBH deverá realizar a integração da amostra ao sistema de
rádio da RMBH por meio de interface padrão do sistema P-25.
2.15.7. As amostras deverão possuir todas as licenças e funções habilitadas
conforme especificado neste Termo de Referência bem como software para
programação, cabos de programação, antenas, cabos, conectores, suportes e
demais acessórios necessários para realização dos testes e verificação de todas as
funcionalidades requisitadas.
2.15.8. Deverão ser providenciados todos os materiais e serviços necessários
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para a realização dos testes práticos, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
2.15.9. Após a realização dos testes o licitante deverá providenciar a retirada e
transporte dos equipamentos instalados como amostra ou protótipo, sem nenhum
ônus para o CSA-TIC/PMMG.
2.15.10. A amostra do novo servidor deverá possuir solução de servidor de
integração, conectividade e exploração da rede de telefonia móvel com no mínimo 10
(dez) licenças de usuário disponível para instalação em smartphones ou tablets, 1
(uma) licença do tipo desktop incluindo acessórios, 2 (duas) licenças de grupo P-25 e
duas licenças de grupo virtual.
2.15.11. Quando se tratar de item de valor unitário não significativo ou que a
amostra/protótipo seja de um produto descartável ou que fique inutilizável após os
testes, a Administração ficará com o item e providenciará o seu descarte 30 dias
após a homologação do procedimento licitatório.
2.15.12. Itens com valores mais significativos ou que a amostra/protótipo não seja
de um produto descartável ou os testes realizados não inutilizem o produto, a
amostra poderá ser restituída após o término da licitação mediante solicitação do
licitante, ou então deduzida do montante a ser entregue.
2.15.13. Os procedimentos de avaliação técnica das amostras serão realizados
pela equipe técnica da Seção de Rádio/CTT.
2.15.14. As amostras/protótipos apresentados pelos licitantes deverão ser de lote
comercial, não sendo aceitos produtos produzidos com o único fim de serem
apresentados como amostras.
2.15.15. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou
não a entregar no prazo estabelecido.
2.15.16. A entrega das amostras/protótipos é de inteira responsabilidade do
licitante, não podendo a Administração Pública responder por quaisquer extravios ou
fatos de terceiros.
2.15.17. Será realizada a comparação entre a amostra apresentada pelo licitante e
as especificações técnicas do item ao qual a amostra corresponde, bem como às
características gerais e mandatórias do objeto desta licitação.
2.15.18. Serão aprovadas as amostras que atenderem totalmente às
especificações técnicas e características gerais e mandatórias do objeto desta
licitação.
2.15.19. Caso haja REPROVAÇÃO do produto apresentado como amostra pelo
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço), o licitante
provisoriamente classificado em segundo lugar será oportunamente convocado para
apresentação de amostra do produto ofertado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, e
assim sucessivamente, até que seja selecionado produto com amostra aprovada.
2.15.20. O direito de interpor recurso e exercitar o contraditório e a ampla defesa
frente ao laudo ou parecer que concluir pela desconformidade da amostra ao objeto
da licitação será assegurado, devendo ser realizado no momento da fase recursal,
conforme Edital.
2.15.21. Poderão ser agregados à análise, para efeito de orientação técnica,
classificação ou desclassificação, indicadores da experiência anterior no uso do
produto pelo ÓRGÃO/ENTIDADE, bem como informações junto a outros órgãos
públicos ou privados que já tenham usado o produto, além da análise de prospecto
ou catálogo do material.
2.15.22. Os Pareceres da área técnica, contendo o resultado da avaliação técnica
das amostras, serão divulgados a todos os licitantes no chat do pregão, bem como
no quadro de avisos do Portal de Compras, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após
o recebimento das amostras.
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2.15.23. Todos os custos de mão de obra, transporte, instalação, desinstalação,
recolhimento, entrega e retirada de todos os equipamentos e materiais que
compõem a amostra deverão correr por conta da licitante.
2.15.24. Serão avaliados os seguintes critérios objetivos das amostras e/ou serão
realizados os seguintes testes:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

O novo servidor deverá integrar os terminais do tipo smartphone ou tablet e terminais
desktop com a rede de rádio digital P-25 da PMMG, instalada na RMBH, incluindo o
servidor Wave existente, possibilitando a comunicação de voz bidirecional em tempo
real entre terminais pela rede de dados móveis das operadoras de telefonia pública,
internet e rede de rádio P-25 da PMMG;

A amostra da solução de servidor de integração, conectividade e exploração da rede de
telefonia móvel deverá ser instalada com a seguinte capacidade:

2 (duas) licenças de grupo P-25;
2 (duas) licenças de grupo virtual;
10 (dez) licenças de usuário para instalação em smartphones;
1 (uma) licenças do tipo desktop;
1 (um) kit para licenças do tipo desktop* (console de despacho).

Deverá despachar em grupos de conversação pelas licenças do tipo desktop;

Deverá realizar comunicação com terminais do tipo smartphone e terminais de rádio P-
25 do sistema de rádio da RMBH e do servidor Wave existente;

Deverá possibilitar a localização dos terminais do tipo smartphone.

* O kit para licenças do tipo desktop deverá conter:

Um microfone de mesa de baixa captação de ruído ambiente com haste fixa ou flexível,
Um microfone com fone de ouvidos externos (HEADSET) por meio de conector ou
adaptador. O referido fone de ouvido deverá ser mono auricular com microfone labial com
sistema de cancelamento de ruído e adaptador necessário à conexão com a console de
despacho. O fone de ouvido/microfone deverá ser resistente e robusto, apropriado para o
serviço de despachador;
Dois alto falantes ou caixa de som para operar em viva voz com controles individuais de
volume;
Um pedal resistente e robusto com comutador de pé para acionamento de PTT.

3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo máximo para fornecimento do objeto que consta neste Termo
de Referência, objeto deste RP (Registro de Preços), será de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.
4. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
4.1. Os equipamentos deverão apresentar Garantia Mínima Original do
Fabricante contra defeitos de fabricação de 36 (trinta e seis) meses para os terminais
robustecidos e 12 (doze) meses para acessórios, contados a partir da entrega dos
equipamentos;
4.2. A licença aplicável ao servidor de interoperabilidade existente (servidor
Wave Motorola) ou ao novo servidor de interoperabilidade deve apresentar garantia
mínima de suporte para 60 (sessenta) meses;
4.3. Havendo necessidade de instalação de novo servidor de
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interoperabilidade com a rede de telefonia pública, o prazo de garantia de suporte
para o novo servidor também deverá ser de 60 (sessenta) meses, contados a partir
da entrega dos equipamentos;
4.4. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo
os equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas neste Termo de
Referência;
4.5. A licitante, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços,
deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do fabricante, na
cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual será responsável
pelo recolhimento, manutenção e devolução dos equipamentos já manutenidos em
garantia, no prazo estabelecido no certame;
4.6. Equipamentos em garantia, cujo defeito não comprometa o
funcionamento do servidor de interoperabilidade, quando necessitarem de
manutenção, deverão ser recolhidos na sede do CTT, em até 03 (três) dias úteis pela
CONTRATADA. Em até 15 (quinze) dias corridos, a CONTRATADA deverá devolvê-
los manutenidos ou, se necessário, trocados em definitivo por equipamentos novos,
mediante laudo técnico. Ambos os prazos devem ser considerados a partir do
acionamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser
via e-mail ou telefone;
4.7. Em caso de necessidade de manutenção externa de equipamentos que
causem a indisponibilidade do servidor de interoperabilidade, a CONTRATADA
deverá providenciar dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a instalação de
equipamento provisório com objetivo de garantir o funcionamento do sistema de
modo contínuo, até que o equipamento retirado seja manutenido e reinstalado no seu
local de origem. O prazo deve ser considerado a partir da detecção automática por
sistema de monitoramento ou acionamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE.
Este acionamento poderá ser via e-mail ou telefone;
4.8. Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão
correr por conta da CONTRATADA;
4.9. A garantia técnica será considerada a partir da data de recebimento
definitivo do equipamento, sendo composta de serviços de reparo ou reposição de
peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, de todo equipamento e
seus acessórios, salvo se constatada e comprovada a indevida utilização do
equipamento pela CONTRATANTE, situação em que a CONTRATADA arcará com
os custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à
constatação e comprovação da utilização indevida pela CONTRATANTE;
4.10. As despesas relativas à movimentação de componentes ou placas com
defeitos de fabricação dentro do país, ou do Brasil para o país de origem e do país de
origem para o Brasil, incluindo, mas não se limitando a fretes, tributos, seguros,
“handling”, taxas, bem como aqueles referentes ao envio das mesmas peças
defeituosas para execução da garantia, durante o período de 36 (trinta e seis)
meses, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

 
 

RESPONSÁVEIS PELA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

 

 RENATO FARINA BARRETO, CAP PM

CHEFE DA DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS
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SAMIR ALMEIDA KAMOND TARABAY, 2º TEN PM

ADJ DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS
 
 

Documento assinado eletronicamente por Samir Almeida Kamond Tarabay,
2º Tenente, em 21/07/2021, às 13:02, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Renato Farina Barreto, Capitão,
em 22/07/2021, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32580305 e o código CRC 9869A507.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32580305
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Gerencia de Pesquisas e Projetos

 

Especificação de Material/Serviço PMMG/DTS-3 nº. 72/2021
Belo Horizonte, 21 de julho de 2021.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS

APÊNDICE II AO ANEXO I

TRANSCEPTOR MÓVEL DIGITAL DE ALTA POTÊNCIA DE
TRANSMISSÃO,P25 FASE 2, VHF, COM GPS E CRIPTOGRAFIA AES

PREGÃO ELETRÔNICO  N.º XXXX/20____

1. DO OBJETO:
1.1. O presente termo de referência, para realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, tem por
objeto o registro de preços para a eventual a aquisição de transceptores móveis
digitais de alta potência de transmissão, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas no Apêndice I desse anexo:
 

LOTE 02

Item Descrição/
Especificação

Código
do

material
(SIAD)

Unidade
de

Medida
Qtde

Valor
Médio

Unitário
(R$)

Valor
Médio
Total
(R$)

01

TRANSCEPTOR
MÓVEL

DIGITAL DE
ALTA

POTÊNCIA DE
TRANSMISSÃO,

P25 FASE 2,
VHF, COM

GPS,
CRIPTOGRAFIA

AES, COM
CABEÇA DE

CONTROLE DE
MÃO E

ACESSÓRIOS.

1796534 Unidade
500

(QUINHENTOS)
XXXXXXXX XXXXXXX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA TRANSCEPTOR MÓVEL DIGITAL DE ALTA
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO, P25 FASE 2, VHF, COM GPS, CRIPTOGRAFIA AES, COM CABEÇA
DE CONTROLE DE MÃO E ACESSÓRIOS . CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E GERAIS DO
 TRANSCEPTOR MÓVEL DIGITAL P25 FASE 2, VHF, COM GPS, CRIPTOGRAFIA AES, DE ALTA
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO, COM CABEÇA DE CONTROLE DE MÃO E ACESSÓRIOS; Esta
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especificação técnica tem o objetivo de fixar os parâmetros para aquisição de transceptores
móveis digitais, conforme as normas do padrão P25 (APCO Project 25) Fase 1 FDMA e Fase 2
TDMA, com modulação analógica e digital, encriptados, compatíveis com as redes
convencionais e troncalizadas de radiocomunicação digital, para emprego na Polícia Militar,
totalmente compatíveis com todas as funcionalidades atualmente utilizadas nas redes de
radiocomunicação da Polícia Militar de Minas Gerais. O fornecimento não inclui o serviço de
programação e nem de instalação dos transceptores móveis digitais pela CONTRATADA. A
programação e instalação dos terminais móveis serão de responsabilidade da
CONTRATANTE. Os transceptores móveis digitais a serem adquiridos deverão permitir
operação nos modos analógicos, P25 Fase 1 e P25 Fase 2 em conformidade com o padrão
APCO 25 e customizados conforme as necessidades dos Sistemas de Radiocomunicação já
em operação na PMMG. Os transceptores móveis digitais deverão ser fornecidos devidamente
homologados pela ANATEL, devem ser de fácil manuseio e operação e possibilitar a realização
das seguintes funções, disponibilizando os seguintes recursos: Operar em modo dual,
analógico e digital conforme normas do padrão P25 Fase 1 FDMA e P25 Fase 2 TDMA, no
mesmo rádio, programados por canal sem ônus para a PMMG; Operar nos modos,
convencional analógico, convencional digital e também em modo troncalizado digital; Ser
compatível operacionalmente com os transceptores analógicos em uso nas redes de
radiocomunicação da Polícia Militar de Minas Gerais, quando operando em modo analógico; Os
transceptores móveis digitais deverão atender aos parâmetros eletrônicos de modulação
digital e sinalização definidos na Interface Aérea Comum do padrão aberto do Projeto APCO-25
da Associação de Oficiais de Comunicação de Segurança Pública (APCO – Association of Public
Safety Communications Officials) e publicado na norma TSB-102 da TIA/EIA. Os transceptores
móveis digitais deverão ser entregues já instalados com software que atenda ao padrão P25
Fase 2 e deverão atender aos parâmetros de compatibilidade com o padrão P25 Fase 2 TDMA
definidos nos seguintes documentos: Project 25 Phase 2 Two-Slot Time Division Multiple
Access Physical Layer Protocol Specification Standard (TIA-102.BBAB); Project 25 Phase 2
Two-Slot Time Division Multiple Access Media Access Control Layer Protocol Specification (TIA-
102.BBAC-Trunked Voice Services); Project 25 Phase 2 TDMA Control Channel Updates (TIA-
102.AABC-C – Trunking Control Channel Messages); Project 25 Phase 2 TDMA Encryption
Updates (TIA-102. AAAD-A Block Encryption Protocol); Half Rate Vocoder Annex (TIA-
102.BABA-1); Todas as normas TIA aplicáveis ao P25, ainda que não listadas neste termo de
referência, deverão ser atendidas e atualizadas nos transceptores a serem entregues pela
CONTRATADA, conforme as especificações do transceptor constantes nesse termo de
referência, tanto na Fase 1 quanto na Fase 2 e de acordo com as necessidades dos sistemas
digitais da PMMG já instalados. O transceptor móvel digital não deverá receber qualquer tipo de
interferência de modulação em frequência analógica quando estiver operando no modo digital,
programado por canal; Deverá permitir programação (via software), para operação em modo
convencional e em modo de controle inteligente (troncalizado), na faixa de VHF (136 MHz a
174 MHz), devendo ser compatível com os padrões eletrônicos de sinalização do padrão P25
Fase 1 FDMA e P25 Fase 2 TDMA. Deverá permitir a realização de “chamada de emergência”,
garantindo ao grupo em emergência prioridade de acesso à rede em caso de canais ocupados;
Deverá ser capaz de responder “chamada geral” (multigrupo); Deverá receber e realizar
“chamadas privativas”, sendo a conversação limitada às duas unidades de rádio (origem -
destinatária), no padrão P25 Fase 1 FDMA e P25 Fase 2 TDMA; Quando não estiver vinculada
em uma sequência de mensagens, deverá monitorar o canal de controle do sistema que a
oriente quanto ao “status” do sistema (conceito de sinalização por canal de controle
dedicado); Deverá iniciar uma chamada pelo modo “aperte para falar” (PTT), por meio da
solicitação de um canal de conversação (VOZ), via canal de controle; No caso de sistema
ocupado, deverá tentar o re-acesso automático até que o mesmo seja concluído sem que o
usuário necessite pressionar o botão de PTT novamente; Descrição completa nas
Especificações Técnicas abaixo neste Termo de Referência.

 

1.2. DOS LOTES:
1.2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
1.2.2. Os materiais componentes dos lotes foram agrupados em virtude da
relação que guardam entre si, visando a competição financeira entre fornecedores e
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propiciar ao Estado economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participação de licitantes.
1.2.3. Nos termos do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018, o lote 04 refere-se a cota reservada à contratação de ME e EPP, assim
enquadradas como beneficiárias de tratamento diferenciado indicado no caput do
Art. 3º do mesmo Decreto;
1.2.4. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado
o disposto no item 1.2.9 deste termo de referência.
1.2.5. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota
principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º do Art. 11
do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a contratação do item
deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
1.2.6. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada definida nos
termos do inciso I do § 2º do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, desde que
idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.2.7. Nos termos do § 4º do Art. 8°, do Decreto Federal 8538/2015, será dada
prioridade nas aquisições dos itens das cotas reservadas, ressalvados os casos em
que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições
do pedido, justificadamente.
1.2.8. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
1.2.9. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do Art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018 se dará da seguinte forma:
1.2.9.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
1.2.9.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;
1.2.9.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
1.2.9.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
1.2.9.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no Art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
1.2.10. Os beneficiários enquadrados no item 1.2.9 deste edital deverão
declarar, segundo Anexo III - Modelos de Declarações e item 10.7.1.2 deste edital,
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 ao Art. 49 da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do
parágrafo único do Art. 13 Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
1.2.11. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis,
tais como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento
equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de
acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, obedecidas as disposições
pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
1.2.12. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA TRANSCEPTOR
MÓVEL DIGITAL, P25 FASE 2, VHF, COM GPS E CRIPTOGRAFIA AES, DE ALTA
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO, COM CABEÇA DE CONTROLE DE MÃO E
ACESSÓRIOS – (CÓDIGO SIAD 1796534).
2.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E GERAIS DO TRANSCEPTOR
MÓVEL DE ALTA POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO
2.1.1. Esta especificação técnica tem o objetivo de fixar os parâmetros para
aquisição de transceptores móveis digitais, conforme as normas do padrão P25
(APCO Project 25) Fase 1 FDMA e Fase 2 TDMA, com modulação analógica e digital,
encriptados, compatíveis com as redes convencionais e troncalizadas de
radiocomunicação digital, para emprego na Polícia Militar, totalmente compatíveis com
todas as funcionalidades atualmente utilizadas nas redes de radiocomunicação da
Polícia Militar de Minas Gerais.
2.1.2. O fornecimento não inclui o serviço de programação e nem de instalação
dos transceptores móveis digitais pela CONTRATADA. A programação e instalação
dos terminais móveis serão de responsabilidade da CONTRATANTE. Os
transceptores móveis digitais a serem adquiridos deverão permitir operação nos
modos analógicos, P25 Fase 1 e P25 Fase 2 em conformidade com o padrão APCO
25 e customizados conforme as necessidades dos Sistemas de Radiocomunicação já
em operação na PMMG.
2.1.3. Os transceptores móveis digitais deverão ser fornecidos devidamente
homologados pela ANATEL, devem ser de fácil manuseio e operação e possibilitar a
realização das seguintes funções, disponibilizando os seguintes recursos:
2.1.4. Operar em modo dual, analógico e digital conforme normas do padrão
P25 Fase 1 FDMA e P25 Fase 2 TDMA, no mesmo rádio, programados por canal sem
ônus para a PMMG;
2.1.5. Operar nos modos, convencional analógico, convencional digital e
também em modo troncalizado digital.
2.1.6. Ser compatível operacionalmente com os transceptores analógicos em
uso nas redes de radiocomunicação da Polícia Militar de Minas Gerais, quando
operando em modo analógico.
2.1.7. Os transceptores móveis digitais deverão atender aos parâmetros
eletrônicos de modulação digital e sinalização definidos na Interface Aérea Comum do
padrão aberto do Projeto APCO-25 da Associação de Oficiais de Comunicação de
Segurança Pública (APCO – Association of Public Safety Communications Officials) e
publicado na norma TSB-102(Telecommunications Systems Bulletin ) da
TIA(Telecommunications Industry Association)/EIA(Eletronics Industry Association). 
2.1.8. Os transceptores móveis digitais deverão ser entregues já instalados
com software que atenda ao padrão P25 Fase 2 e deverão atender aos parâmetros
de compatibilidade com o padrão P25 Fase 2 TDMA definidos nos seguintes
documentos:
2.1.8.1. Project 25 Phase 2 Two-Slot Time Division Multiple Access Physical Layer
Protocol Specification Standard (TIA-102.BBAB);
2.1.8.2. Project 25 Phase 2 Two-Slot Time Division Multiple Access Media Access
Control Layer Protocol Specification (TIA-102.BBAC-Trunked Voice Services);
2.1.8.3. Project 25 Phase 2 TDMA Control Channel Updates (TIA-102.AABC-C –
Trunking Control Channel Messages);
2.1.8.4. Project 25 Phase 2 TDMA Encryption Updates (TIA-102. AAAD-A Block
Encryption Protocol);
2.1.8.5. Half Rate Vocoder Annex (TIA-102.BABA-1);
2.1.9. Todas as normas TIA aplicáveis ao P25, ainda que não listadas
neste termo de referência, deverão ser atendidas e atualizadas nos
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transceptores a serem entregues pela CONTRATADA, conforme as
especificações do transceptor constantes nesse termo de referência,
tanto na Fase 1 quanto na Fase 2 e de acordo com as necessidades dos
sistemas digitais da PMMG já instalados.
2.1.10. O transceptor móvel digital não deverá receber qualquer tipo de
interferência de modulação em frequência analógica quando estiver operando no
modo digital, programado por canal;
2.1.11. Deverá permitir programação (via software), para operação em modo
convencional e em modo de controle inteligente (troncalizado), na faixa de VHF (136
MHz a 174 MHz), devendo ser compatível com os padrões eletrônicos de sinalização
do padrão P25 Fase 1 FDMA e P25 Fase 2 TDMA.
2.1.12. Deverá permitir a realização de “chamada de emergência”, garantindo ao
grupo em emergência prioridade de acesso à rede em caso de canais ocupados;
2.1.13. Deverá ser capaz de responder “chamada geral” (multigrupo);
2.1.14. Deverá receber e realizar “chamadas privativas”, sendo a conversação
limitada às duas unidades de rádio (origem -destinatária), no padrão P25 Fase 1
FDMA e P25 Fase 2 TDMA;
2.1.15. Quando não estiver vinculada em uma sequência de mensagens, deverá
monitorar o canal de controle do sistema que a oriente quanto ao “status” do
sistema (conceito de sinalização por canal de controle dedicado);
2.1.16. Deverá iniciar uma chamada pelo modo “aperte para falar” (PTT), por
meio da solicitação de um canal de conversação (VOZ), via canal de controle;
2.1.17. No caso de sistema ocupado, deverá tentar o re-acesso automático até
que o mesmo seja concluído sem que o usuário necessite pressionar o botão de PTT
novamente;
2.1.18. Possuir recurso de recepção de sinalização, por meio de indicação
sonora, que a mesma se encontra em fila de espera “aguardando liberação de canal”;
2.1.19. Utilizar o canal de comunicação a ser designado pelo sistema durante a
conversação;
2.1.20. Decodificar as instruções transmitidas pelo canal de controle ao
endereço de grupo de conversação ao qual esteja engajada e direcioná-la ao canal de
comunicação designado pela sinalização do sistema;
2.1.21. Deverá permitir sua desabilitação completa, tanto da transmissão quanto
da recepção de chamadas, por meio de comando (remoto) enviado pelo controlador
central;
2.1.22. Deverá permitir sua reabilitação completa, tanto da transmissão quanto
da recepção de chamadas, por meio de comando (remoto) enviado pelo controlador
central;
2.1.23. Deverá estabelecer comunicação convencional, ponto a ponto, dentro ou
fora da área de cobertura do sistema em modo analógico e em modo digital;
2.1.24. Possuir a capacidade de operação rádio a rádio (ponto a ponto), sem a
utilização de infraestrutura nos modos digital e analógico;
2.1.25. Permitir a programação de no mínimo 1000 (mil) grupos de conversação
(modo de controle inteligente) ou 1000 (mil) canais de RF (modo convencional),
indicados por mostrador digital alfanumérico no painel frontal do transceptor móvel;
2.1.26. Permitir a programação de grupos e canais dos seguintes tipos: canal
convencional analógico VHF, canal convencional digital VHF, grupo de conversação
troncalizado P25 Fase 1 FDMA e grupo de conversação troncalizado P25 Fase 2
TDMA.
2.1.27. Permitir a visualização dos canais de RF ou grupos de conversação
selecionados por meio de visor frontal incorporado ao transceptor;
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2.1.28. Realizar varredura de canais de radiofrequência, monitorando vários
canais de uma lista programável de forma a participar de uma chamada assim que
detectar atividade em qualquer um deles. Possibilitar a varredura de canais digitais e
analógicos simultaneamente dentro de todas as bandas de frequência disponíveis no
rádio;
2.1.29. Possuir receptor de GPS que poderá ser montado em conjunto com o
transceptor, ou por meio de conector de acessórios, com no mínimo 12 canais,
possibilitando o envio das coordenadas geográficas através da rede de
radiocomunicação por pacote P25 modo troncalizado. A funcionalidade do GPS
deverá estar habilitada com todas as licenças para o pleno funcionamento,
permitindo que a posição do usuário seja informada no display do
transceptor do usuário e também enviada seguramente, via interface
aérea, para as aplicações de geolocalização da Polícia Militar de Minas
Gerais;
2.1.30. Deverá possuir hardware de criptografia integrado ao transceptor;
2.1.31. Deverá permitir o envio e o recebimento de mensagens curtas de texto;
2.1.32. Deverá permitir a troca das chaves de criptografia, via sistema OTAR, por
meio de comando da central de controle eletrônico do sistema de controle inteligente,
via radiofrequência;
2.1.33. O transceptor móvel deverá permitir a programação de pastas (zonas)
mistas, ou seja, permitir canais analógicos, canais convencionais digitais, canais
troncalizado em uma mesma pasta. Estas pastas deverão permitir ser identificadas
por nomes através do display.
2.1.34. Os rádios transceptores operando nos modos P25 Fase 1 e P25 Fase 2
já deverão estar homologados pela ANATEL com comprovação no dia da realização
do certame licitatório, a fim de que os transceptores possam entrar em operação.
2.1.35. Os rádios transceptores devem possuir licença habilitada para
programação, via sistema OTAP, por meio de comando da central de controle
eletrônico do sistema de controle inteligente via radiofrequência.
2.1.36. CABEÇA DE CONTROLE DE MÃO:
2.1.36.1. O terminal móvel deverá possuir cabeça de controle que permita ao
usuário operar o terminal. A cabeça de controle deverá possuir no mínimo os
seguintes controles:
2.1.36.2. Chave rotatória ou tecla de seleção de zona/grupo/canal de conversação;
2.1.36.3. Botão ou tecla de controle de volume;
2.1.36.4. 1 (um) botão de emergência;
2.1.36.5. Botão de ligar e desligar o transceptor;
2.1.36.6. Teclado alfanumérico incorporado ao painel frontal ou ao microfone de
mão e teclas direcionais para navegação nos menus e itens do visor;
2.1.36.7. Tecla de transmissão (PTT);
2.1.36.8. Led’s ou indicadores visuais no display de transmissão e recepção do
transceptor;
2.1.36.9. Deverá possuir visor de LCD (display) com idioma em português com no
mínimo 4 linhas, permitindo visualizar pelo menos:
2.1.36.10. 02 (duas) linhas de texto com pelo menos 10 caracteres;
2.1.36.11. 1 (uma) linha de ícones indicativos de recursos ativos ou status do rádio;
2.1.36.12. 1 (uma) linha de menus do rádio.
2.1.37. RECURSOS FUNCIONAIS EM MODO DIGITAL:
2.1.37.1. Além dos recursos já mencionados, o equipamento deverá possuir a
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capacidade de operar em modo seguro, com encriptação digital do sinal, mediante
inserção de chave e programação eletrônica.
2.1.37.2. O equipamento deverá suportar o algoritmo de criptografia “P25 AES”,
devendo permitir a programação por canal ou grupo de conversação;
2.1.37.3. Deverá possuir a capacidade de receber no mínimo 32 (trinta e duas)
chaves de encriptação AES;
2.1.37.4. Deverá possuir a capacidade de troca de chaves de encriptação via
OTAR, por meio de ondas de radiofrequência e fisicamente por dispositivo
encriptador, a fim de alteração das chaves de criptografia.
2.1.37.5. Deverá possuir função de roaming através de sua própria localização,
possibilitando ao terminal a capacidade de definir através de localidades pré-definidas
a troca de canais automática entre sites de repetição convencionais, e entre sites de
repetição convencionais e troncalizados P25 Fase 2;
2.1.37.6. Deverá possuir modulação C4FM e H-CPM;
2.1.37.7. Deverá possuir vocodificador digital AMBE.
2.1.38. RECURSOS FUNCIONAIS EM MODO ANALÓGICO:
2.1.38.1. Abertura do silenciador do receptor controlada por portadora, subtom
analógico e subtom digital, selecionável por meio de programação prévia para cada
canal via computador PC (silenciador programável por portadora subtom CTCSS (PL)
e DCS (DPL) por canal).
2.1.38.2. Deverá suportar sinalização analógica MDC-1200 (protocolo atualmente
utilizado na PMMG) com licença habilitada e com no mínimo os seguintes recursos:
2.1.38.3. Identificação da unidade chamadora (ID) – Codificação/decodificação
MDC1200;
2.1.38.4. Chamada Seletiva;
2.1.38.5. Modulação em FM.
2.1.39. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS BÁSICAS:
2.1.39.1. Faixa de frequência: 136 MHz a 174 MHz;
2.1.39.2. Largura do canal de RF: 12,5 KHz / 25 KHz com programação dentro das
faixas de operação acima;
2.1.39.3. Espaçamento entre canais (TX e RX) de acordo com a norma em vigor;
2.1.39.4. Alimentação 13,8 VCC e com polaridade negativa no chassi permitindo
variação elétrica de ±15 a ± 20 %;
2.1.39.5. Saída para alto falante externo;
2.1.39.6. Tecnologia baseada em microprocessador;
2.1.39.7. Geração e controle de frequência por meio de Sintetizador;
2.1.39.8. Abertura do silenciador para cada canal do receptor através de
portadora e subtom digital devendo ser selecionável e programável, mediante acesso
externo, via computador PC;
2.1.39.9. A identificação eletrônica do transceptor no modo digital deverá ser
fornecida pelo circuito eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo
inclusão de circuitos (internos ou externos), placas adicionais ou complementares ao
equipamento;
2.1.39.10. Deverá possuir proteção contra:
2.1.39.10.1.Sobretensão de alimentação acima da variação permitida;
2.1.39.10.2.Inversão de polaridade;
2.1.39.10.3.Variação de impedância de RF por descasamento de antena;
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2.1.39.10.4.Potência do transmissor acima do limite nominal do modelo;
2.1.39.10.5.Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido,
reciclável em cada acionamento, com aviso sonoro ao usuário de “tempo esgotado”
(TOT programável).
2.1.39.11. Deverá permitir a programação das frequências de operação, grupos de
conversação e recursos operacionais por meio de aplicativo eletrônico (software) de
acesso externo via computador tipo PC ou notebook.
2.1.39.12. Temperatura de operação: –30°C a +60°C.
2.1.40. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS DO TRANSMISSOR:
2.1.40.1. Faixa de frequência: 136 MHz a 174 MHz;
2.1.40.2. Espaçamento de canal: 25/12,5 KHz;
2.1.40.3. Separação máxima de frequência: toda a banda de transmissão;
2.1.40.4. Emissões radiadas de -20 dBm e conduzidas de - 85 dBc, ou melhor
(medição em modo analógico de acordo com TIA/EIA 603).
2.1.40.5. Estabilidade de frequência (Ref. +25°C): VHF: ±0,8 PPM, ou melhor
(medição em modo analógico de acordo com TIA/EIA 603);
2.1.40.6. Desvio de Modulação: ± 5 KHz (medição em modo analógico de acordo
com TIA/EIA 603);
2.1.40.7. Potência de saída de RF, VHF: Programável de 10 Watts ou menos, até
100 Watts;
2.1.40.8. Resposta de áudio: 1.20%;
2.1.40.9. Distorção nominal de áudio: +1, -3 dB (EIA);  
2.1.40.10. Impedância de saída: 50 Ω;
2.1.40.11. Temporizador de transmissão (TOT) reciclável em cada acionamento,
programável via software.
2.1.41. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS DO RECEPTOR:
2.1.41.1. Faixa de frequência (VHF): 136 MHz a 174 MHz;
2.1.41.2. Espaçamento de canal: 25/12,5 KHz;
2.1.41.3. Separação máxima de frequências: toda a banda de recepção;
2.1.41.4. Estabilidade de frequência (Ref. +25°C): VHF: ±0,8 PPM, ou melhor
(medição em modo analógico de acordo com TIA/EIA 603);
2.1.41.5. Sensibilidade em modo digital (taxa de erro BER de 5%, Pre-Amp), VHF: ≤
0,20 µV;
2.1.41.6. Sensibilidade em modo analógico (12 dB SINAD, Pre-Amp), VHF: ≤ 0,20
µV;
2.1.41.7. Seletividade em 12.5KHz, VHF: 90 dB ou melhor;
2.1.41.8. Rejeição a espúrios, VHF: 90 dB ou melhor;
2.1.41.9. Rejeição a intermodulação, VHF: melhor que 80 dB;
2.1.41.10. Potência de saída de áudio, mínima de 7 Watts, com até 3% de distorção;
2.1.41.11. Resposta de áudio: 1.20%;
2.1.41.12. Distorção nominal de áudio: +1, -3 dB (EIA);  
2.1.41.13. Impedância de entrada: 50Ω.
2.1.42. CARACTERÍSTICAS DO GPS:
2.1.42.1. Canais: 12;
2.1.42.2. Sensibilidade: -164 dBm, ou melhor;
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2.1.42.3. Precisão (com mais de 5 satélites visíveis com intensidade de sinal
nominal de -130 dBm): < 5 metros (95%);
2.1.42.4. Partida a frio: < 60 segundos (95%);
2.1.42.5. Partida a quente: < 5 segundos (95%);
2.1.42.6. Modo de funcionamento: GPS autônomo (não assistido).
2.1.43. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:

O terminal de rádio deverá possuir proteção contra água e pó de acordo com padrão MIL-STD
IP56, ou melhor;

Deverá possuir gabinete à prova de umidade, corrosão, quedas e vibrações mecânicas,
atendendo as Normas Militares MIL-STD-810C, D, E, F e G;

Deverá possuir estrutura sem cantos vivos ou cortes de chapa de modo que não ofereçam perigo
aos ocupantes do veículo em caso de acidente;

Proporcionar facilidade de visualização e acesso aos controles;

Deverá possuir boa resposta de áudio do alto-falante;

Deverá possuir número de série do transceptor móvel gravado no chassi ou em etiqueta do
produto afixada em seu chassi, juntamente com selo da ANATEL;

Deverá possuir dissipação térmica compatível com o calor gerado dentro do regime intermitente
da operação na base 20% TX e 80% RX;

Os terminais móveis digitais deverão ser fornecidos com suportes, acessórios e cabos em
tamanho e quantidade compatíveis para serem instalados nos veículos em utilização na PMMG.

2.1.44. COMPOSIÇÃO DE CADA CONJUNTO TRANSCEPTOR MÓVEL
DIGITAL:
2.1.44.1. 01 (um) equipamento rádio (transmissor-receptor) com GPS;
2.1.44.2. 01 (uma) cabeça de controle de mão com tecla de transmissão (PTT),
visor de LCD (display), teclas de acesso e controle, cordão espiralado e suporte de
fixação;
2.1.44.3. 01 (uma) antena original do rádio, ou aprovada pelo fabricante mediante
comprovação, tipo monopolo vertical, de ¼ (um quarto) de onda, ganho mínimo
unitário de 0 dB, com base apropriada para fixação em teto veicular mediante
furação, incluindo conectores e cabo coaxial para sua correta instalação.
2.1.44.4. 01 (uma) antena de GPS com conectores e cabo apropriado com base
fixável ao teto do veículo, para instalação no transceptor;
2.1.44.5. 01 (um) cabo de alimentação CC (corrente contínua) completo (com
terminais para as conexões, porta fusível e fusível);
2.1.44.6. Conjunto de suporte de fixação do transceptor ao veículo, acompanhado
das presilhas e parafusos de fixação;
2.1.44.7. 01 (um) manual de operação impresso em português para cada
transceptor;
2.1.44.8. No primeiro fornecimento de transceptor móvel digital de alta
potência adquirido por meio deste Registro de Preços, independente da
quantidade de transceptores a ser adquirida, a CONTRATADA deverá
fornecer sem ônus adicional para a CONTRATANTE:
2.1.44.8.1. 05 (cinco) conjuntos completos de softwares originais do fabricante
referentes à Fase 1 FDMA do P25 e Fase 2 TDMA do P25, necessários para
programação, reprogramação, alinhamento e ajustes do transceptor móvel ofertado
para operar em computador PC ou notebook, com sistema operacional Windows 7
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ou superior;
2.1.44.8.2. 05 (cinco) conjuntos de interfaces (cabos de programação - hardwares)
originais do fabricante referentes à Fase 1 FDMA do P25 e Fase 2 TDMA do P25,
dispositivos e cabos necessários para programação, reprogramação, alinhamento e
ajustes do transceptor móvel ofertado;
2.1.44.8.3. 20 (vinte) cabeças de controle de mão com tecla de transmissão (PTT),
visor de LCD (display), teclas de acesso e controle, cordão espiralado e suporte de
fixação;
2.1.44.8.4. 05 (cinco) manuais de manutenção detalhado do transceptor ofertado
com todo esquemático para manutenção. Os manuais de manutenção deverão
conter obrigatoriamente os diagramas elétricos com representação gráfica dos
circuitos elétricos e eletrônicos da placa principal e periféricos do transceptor
ofertado;
2.1.44.8.5. 05 (cinco) conjuntos de ferramentas específicas, original do fabricante do
transceptor, para intervenção nos equipamentos (ferramentas necessárias para abrir
e fechar o transceptor durante manutenção de bancada) e conectores necessários
para alinhamento do transceptor ao ser ligado em monitor de serviço;
2.1.44.8.6. 01 (um) equipamento encriptador móvel para carregamento das chaves
variáveis de criptografia do padrão “APCO 25 - AES”, através de processo eletrônico
nos terminais de rádio digitais com cabos, software, adaptador e outros itens
necessários ao carregamento das chaves de criptografia. O encriptador deverá:
2.1.44.8.6.1.Possuir tela colorida sensível ao toque (touchscreen);
2.1.44.8.6.2.Possuir teclado físico alfanumérico ou teclado na tela touchscreen;
2.1.44.8.6.3.Possuir caneta touchscreen;
2.1.44.8.6.4.Gerar automaticamente chaves aleatórias para o algoritmo AES;
2.1.44.8.6.5.Possibilitar a operação (gestão e download das chaves) de forma
contínua, mesmo durante o carregamento da bateria interna;
2.1.44.8.6.6.Possuir bateria interna de Lítio–Íon de alta capacidade, original do
fabricante;
2.1.44.8.6.7.Ser fornecido carregador para a bateria interna do encriptador. O
carregador deverá ser bivolt 110/220 Volts CA, do tipo recarga rápida, original do
fabricante. O plugue de alimentação do carregador de baterias deverá ser do modelo
brasileiro conforme norma NBR 14136 e Resolução n°08 de 31/08/2009 do
CONMETRO;
2.1.44.8.6.8.Possuir no mínimo proteção IP54 (poeira e jato de água);
2.1.44.8.6.9.Deverá ser fornecido 1 (um) cabo de programação para encriptar o
terminal de rádio digital;
2.1.44.8.6.10.A qualquer tempo que for necessária a atualização do dispositivo
encriptador, a CONTRATADA deverá fazê-la sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE. Caso a CONTRATADA tenha fornecido anteriormente outros
modelos de transceptores móveis digitais para a CONTRATANTE, o aparelho
encriptador deverá ser capaz de encriptar também tais transceptores;
2.1.44.8.6.11.Para cada 200 (duzentos) transceptores móveis adquiridos a
CONTRATADA deverá fornecer, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, 01
(um) dispositivo encriptador com cabos, software, adaptador e outros itens
necessários ao carregamento das chaves de criptografia nos transceptores
fornecidos. Todas as unidades de transceptores móveis digitais adquiridas serão
contabilizadas, ainda que as aquisições sejam realizadas de forma fracionada.
2.1.44.8.6.12.A contabilização de rádios mencionada no item anterior se iniciará com o
fornecimento do primeiro terminal de rádio.
2.1.45. AMOSTRA
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2.1.45.1. Será exigido o envio de amostra para o item transceptor móvel.
2.1.45.2. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço)
deverá apresentar amostra do produto ofertado em até 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da solicitação do pregoeiro, sem nenhum ônus para a
CONTRATANTE.
2.1.45.3. A amostra deverá ser entregue para a Seção de Rádio do CTT, durante o
horário comercial, sob pena de desclassificação.
2.1.45.4. A data e local onde serão realizados os procedimentos de avaliação
técnica da amostra serão informados no chat da seção de licitação, durante a
realização do pregão eletrônico, de forma a permitir o acompanhamento das
avaliações por todos os participantes do certame.
2.1.45.5. Deverá ser entregue devidamente identificada com o do nome da
empresa, número do processo na embalagem original de comercialização e rótulo de
acordo com a legislação vigente (número do lote, data de fabricação, prazo de
validade, razão social e endereço do fabricante e importador e nome do responsável
técnico), com instruções de uso em português, advertências e precauções.
2.1.45.6. Deverá ser fornecida uma unidade de amostra para realização de testes
práticos e verificação dos requisitos técnicos exigidos nesta especificação técnica.
2.1.45.6.1. A amostra deverá possuir todas as licenças e funções habilitadas, bem
como cabos de programação, carregador de baterias e todos os acessórios
previstos nesta especificação técnica.
2.1.45.7. Quando se tratar de item de valor unitário não significativo ou que a
amostra/protótipo seja de um produto descartável ou que fique inutilizável após os
testes, a Administração ficará com o item e providenciará o seu descarte 30 (trinta)
dias após a homologação do procedimento licitatório.
2.1.45.8. As amostras aprovadas não poderão ser descontadas do total do
material adquirido.
2.1.45.9. Itens com valores mais significativos ou que a amostra não seja de um
produto descartável ou os testes realizados não inutilizem o produto, a amostra
poderá ser restituída após o término da licitação mediante solicitação do licitante, ou
então deduzida do montante a ser entregue.
2.1.45.10. Os procedimentos de avaliação técnica das amostras serão realizados
pela equipe técnica da Seção de Rádio/CTT.
2.1.45.11. As amostras apresentadas pelos licitantes deverão ser de lote comercial,
não sendo aceitos produtos produzidos com o único fim de serem apresentados
como amostras.
2.1.45.12. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou
não a entregar no prazo estabelecido.
2.1.45.13. A entrega das amostras/protótipos é de inteira responsabilidade do
licitante, não podendo a Administração Pública responder por quaisquer extravios ou
fatos de terceiros.
2.1.45.14. Será realizada a comparação entre a amostra apresentada pelo licitante e
as especificações técnicas do item ao qual a amostra corresponde, bem como às
características gerais e mandatórias do objeto desta licitação.
2.1.45.15. Serão aprovadas as amostras que atenderem totalmente às
especificações técnicas e características gerais e mandatórias do objeto desta
licitação.
2.1.45.16. Caso haja REPROVAÇÃO do produto apresentado como amostra pelo
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço), o licitante
provisoriamente classificado em segundo lugar será oportunamente convocado para
apresentação de amostra do produto ofertado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e
assim sucessivamente, até que seja selecionado produto com amostra aprovada.
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2.1.45.17. O direito de interpor recurso e exercitar o contraditório e a ampla defesa
frente ao laudo ou parecer que concluir pela desconformidade da amostra ao objeto
da licitação será assegurado, devendo ser realizado no momento da fase recursal,
conforme Edital.
2.1.45.18. Poderão ser agregados à análise, para efeito de orientação técnica,
classificação ou desclassificação, indicadores da experiência anterior no uso do
produto pelo ÓRGÃO/ENTIDADE, bem como informações junto a outros órgãos
públicos ou privados que já tenham usado o produto, além da análise de prospecto
ou catálogo do material.
2.1.45.19. Os Pareceres da área técnica, contendo o resultado da avaliação técnica
da amostra, serão divulgados a todos os licitantes no chat do pregão, bem como no
quadro de avisos do Portal de Compras, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da amostra.
2.1.45.20. Todos os custos de mão de obra, transporte, instalação, desinstalação,
recolhimento, entrega e retirada de todos os equipamentos e materiais que
compõem a amostra deverão correr por conta da licitante.
2.1.45.21. Serão avaliados os seguintes critérios objetivos da amostra e/ou serão
realizados os seguintes testes:
2.1.45.21.1.Teste de operação em modo analógico, conforme configurações dos
sistemas de rádio analógicos da PMMG para avaliação da comunicação de voz;
2.1.45.21.2.Teste de operação em modo digital convencional, conforme
configurações dos sistemas de rádio digitais convencionais da PMMG, para avaliação
da comunicação de voz e criptografia;
2.1.45.21.3.Teste de operação em modo digital troncalizado no sistema de rádio da
PMMG instalado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para avaliação da
comunicação de voz, comunicação de dados, localização do terminal, roaming
automático entre Estações Rádio Base (ERB), criptografia, habilitar e desabilitar
terminais em roaming e Identificação do PTT ID.
2.1.46. TREINAMENTO
2.1.46.1. No primeiro fornecimento de transceptor móvel através deste Registro
de Preços, independente da quantidade a ser adquirida, a CONTRATADA deverá
prover treinamento técnico presencial para no mínimo 10 (dez) técnicos da PMMG.
2.1.46.2. O treinamento deverá possuir uma carga horária de pelo menos 24 (vinte
e quatro) horas, ser ministrado por profissional com conhecimento técnico e ocorrer
nas instalações da PMMG, em local a ser indicado.
2.1.46.3. A CONTRATANTE fornecerá o local para a realização do treinamento;
2.1.46.4. Deverá ser fornecido material didático impresso em Português para cada
aluno;
2.1.46.5. O treinamento deverá abordar:
2.1.46.5.1. Programação dos recursos operacionais do equipamento tanto em modo
analógico quanto em P25 Fase 1 e em P25 Fase 2;
2.1.46.5.2. Teoria básica de funcionamento;
2.1.46.5.3. Prática de operação, explorando os recursos do equipamento;
2.1.46.5.4. Alinhamento e ajustes necessários ao bom e perfeito funcionamento dos
equipamentos tanto em modo analógico quanto em modo P25 Fase 1 e P25 Fase 2;
2.1.46.5.5. Manutenção básica;
2.1.46.5.6. Prática, operação e programação dos dispositivos de encriptação e
inserção das chaves de criptografia no transceptor móvel digital.
3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo máximo para fornecimento do objeto que consta neste Termo
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de Referência, objeto deste RP (Registro de Preços), será de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.
4. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
4.1. Os equipamentos deverão apresentar Garantia Mínima Original do
Fabricante contra defeitos de fabricação de 36 (trinta e seis) meses para os terminais
e 12 (doze) meses para acessórios, contados a partir da entrega dos equipamentos;
4.2. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo
os equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas neste Termo de
Referência;
4.3. A licitante, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços,
deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do fabricante, na
cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual será responsável
pelo recolhimento, manutenção e devolução dos equipamentos já manutenidos em
garantia, no prazo estabelecido no certame;
4.4. Equipamentos em garantia, quando necessitarem de manutenção,
deverão ser recolhidos na sede do CTT, em até 03 (três) dias úteis pela
CONTRATADA. Em até 15 (quinze) dias corridos, a CONTRATADA deverá devolvê-
los manutenidos ou, se necessário, trocados em definitivo por equipamentos novos,
mediante laudo técnico. Ambos os prazos devem ser considerados a partir do
acionamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser
via e-mail ou telefone;
4.5. Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão
correr por conta da CONTRATADA;
4.6. A garantia técnica será considerada a partir da data de recebimento
definitivo do equipamento, sendo composta de serviços de reparo ou reposição de
peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, de todo equipamento e
seus acessórios, salvo se constatada e comprovada a indevida utilização do
equipamento pela CONTRATANTE, situação em que a CONTRATADA arcará com
os custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à
constatação e comprovação da utilização indevida pela CONTRATANTE;
4.7. As despesas relativas à movimentação de componentes ou placas com
defeitos de fabricação dentro do país, ou do Brasil para o país de origem e do país de
origem para o Brasil, incluindo, mas não se limitando a fretes, tributos, seguros,
“handling”, taxas, bem como aqueles referentes ao envio das mesmas peças
defeituosas para execução da garantia, durante o período de 36 (trinta e seis)
meses, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
 

RESPONSÁVEIS PELA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

 

RENATO FARINA BARRETO, CAP PM

CHEFE DA DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS
 

SAMIR ALMEIDA KAMOND TARABAY, 2º TEN PM

ADJ DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS
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Documento assinado eletronicamente por Samir Almeida Kamond Tarabay,
2º Tenente, em 21/07/2021, às 13:04, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Renato Farina Barreto, Capitão,
em 22/07/2021, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32580544 e o código CRC 4993EB48.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32580544

Especificação de Material/Serviço 72 (32580544)         SEI 1250.01.0006085/2021-67 / pg. 58

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Gerencia de Pesquisas e Projetos

 

Especificação de Material/Serviço PMMG/DTS-3 nº. 73/2021
Belo Horizonte, 21 de julho de 2021.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS

APÊNDICE III AO ANEXO I

TERMINAL ROBUSTECIDO PARA INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA DE
RÁDIO P-25.

PREGÃO ELETRÔNICO  N.º XXXX/20____

1. DO OBJETO:
1.1. O presente termo de referência, para realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, tem por
objeto o registro de preços para a eventual a Aquisição de Terminal Robustecido para
Interoperabilidade com sistema de rádio P-25., conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas no Apêndice I desse anexo:
 

LOTE 03

Item Descrição/
Especificação

Código
do

material
(SIAD)

Unidade
de

Medida
Qtde

Valor
Médio

Unitário
(R$)

Valor
Médio
Total
(R$)

01

TERMINAL
ROBUSTECIDO PARA

INTEROPERABILIDADE
COM SISTEMA DE

RÁDIO P-25.

1808885 Unidade

995
(NOVECENTOS
E NOVETA E

CINCO)

XXXXXXXX XXXXXXX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA Terminal Robustecido LTE de missão crítica, resistente e
durável, para interoperabilidade com a rede de rádio P-25, que deverá possuir capacidade de tráfego
das informações e veiculação de dados, voz, imagens e serviços de valor agregado nas áreas de
operação; O terminal robustecido deverá possuir compatibilidade para operar no sistema de
interoperabilidade Wave da marca Motorola, de propriedade da PMMG, implantado na RMBH; O
terminal robustecido deverá possuir tecla de PTT dedicada para comunicação de voz utilizando o
sistema Wave da marca Motorola. Deverá possuir estrutura robusta e ser capaz de operar em
situações de estresse extremo tais como chuva forte, lama, condições inóspitas, calor e ser
resistente a fortes impactos e quedas; Deverá ser leve e pequeno, o suficiente, para ser carregado
em uma mão; Deverá possuir certificado de homologação da ANATEL; Com relação à segurança, o
terminal robustecido deverá satisfazer os seguintes requisitos: Propiciar a segurança dos dados
locais e transmitidos mesmo quando houver transição entre redes, seja pública ou privada; Prevenir
acesso não autorizado, mesmo em caso de perda ou roubo do terminal; Possuir segurança física e
lógica. O sistema deverá assegurar a integridade, a confidencialidade, a disponibilidade e autenticidade
das informações dos dados que serão repassados ao sistema; Os terminais devem ser gerenciáveis
via sistema remoto permitindo configuração e provisionamento pela interface aérea de transmissão
de dados. Requisitos mínimos do terminal robustecido: Deverá contemplar módulos integrados de
telefonia, câmera de vídeo frontal e traseira, microfone, WI-FI, Bluetooth, NFC, sistema operacional,
acelerômetro, sensor de luz ambiente e receptor de GPS interno; Capacidade de armazenamento da
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memória RAM: 4GB; Capacidade da memória interna: 32 GB; Capacidade da memória secundária com
expansão por cartão SD externo de 128 GB; A bateria deve ser removível para fácil troca em campo;
Os circuitos de modulação e demodulação para transmissão de dados devem ser internos e
integrados aos circuitos do transceptor; Deverá possuir cancelamento de ruído e tecnologia de
supressão de ruído externo; Deverá possuir indicador de carga da bateria (totalmente carregada,
bateria fraca ou carregando); Requisitos do processador: Frequência do clock mínimo de 1,8 GHz;
Quantidade de núcleos: 4 (quad core). Requisitos do visor (display): Dimensão do visor: 4,7”;
Resolução: 1280 x720 Pixels; Tela com sensibilidade ao toque; Vidro: Gorilla Glass; Deverá possuir
recurso de controle de brilho. Requisitos das câmeras: Resolução câmera traseira: 12 MP; Resolução
câmera frontal: 5 MP; Resolução de gravação de vídeo 1080p (FHD); Requisitos das teclas, botões de
missão crítica e métodos de entrada: Deverá possuir teclado em tela touch; Deverá possuir tecla
dedicada de PTT (pushtotalk) para aplicações de comunicação PTT; Deverá possuir tecla dedicada de
liga/desliga/bloqueio; Deverá possuir teclas para controle de volume (Up/Down); Deverá possuir tecla
selecionadora de grupo de conversa; Deverá possuir tecla programável. Requisitos de conectividade:
Deverá possuir slot para cartão SIM card; Deverá possuir conector USB ou adaptador para conexão
com microcomputador; Deverá possuir conector para carga do aparelho; Deverá possuir interface
para carregamento em carregadores do tipo dockstation: Mínimo1; Deverá possuir Bluetooth: 5.0 LE
(low Energy); Conectividade celular mínimo 2G; Conectividade Wi-Fi: Norma 802.11 802.11 a/b/g/n/ac;
Banda de operação do WI-Fi: 2.4 GHz e 5GHz; A tela deve exibir todas as mensagens, menus e
comandos em português no seu visor. Requisitos de vídeo e áudio: Possuir tecnologia de
cancelamento de ruído com no mínimo 3 (três) microfones; Possuir alto-falante para saída de áudio;
Requisitos mínimos de robustez: Temperatura de operação: -20ºC a +50ºC; Grau de proteção mínimo
IP 67; Resistência à queda de no mínimo 1,2 metros, atendendo à norma MIL-STD-810G; Resistência à
vibração: norma MIL-STD-810G; Requisitos físicos: Dimensões máximas com bateria de alta
capacidade (Altura, largura, espessura): 162 x 84 x 28mm; Deverá ser portátil para transporte em
uma mão, handheld. Requisitos de “software” e segurança: Deverá operar em sistema P25/Wave e
possibilitar o envio de localização do usuário em tempo real; Deverá possuir sistema operacional
Android na versão mínima 7.1 (Nougat), atualizável para a versão mais recente; Requisitos de
operação PTT do terminal robustecido integrado ao sistema de radiocomunicação P-25: Permitir
interoperabilidade entre redes de Terminais Robustecidos e Smartphones em operação na PMMG e a
rede de radiocomunicação digital P-25; A plataforma deve estender o acesso à comunicação unificada
para operadores móveis. Descrição completa nas Especificações Técnicas abaixo neste Termo de
Referência.

1.2. DOS LOTES:
1.2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
1.2.2. Os materiais componentes dos lotes foram agrupados em virtude da
relação que guardam entre si, visando a competição financeira entre fornecedores e
propiciar ao Estado economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participação de licitantes.
1.2.3. Nos termos do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018, o lote 04 refere-se a cota reservada à contratação de ME e EPP, assim
enquadradas como beneficiárias de tratamento diferenciado indicado no caput do
Art. 3º do mesmo Decreto;
1.2.4. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado
o disposto no item 1.2.9 deste termo de referência.
1.2.5. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota
principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º do Art. 11
do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a contratação do item
deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
1.2.6. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada definida nos
termos do inciso I do § 2º do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, desde que
idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.2.7. Nos termos do § 4º do Art. 8°, do Decreto Federal 8538/2015, será dada
prioridade nas aquisições dos itens das cotas reservadas, ressalvados os casos em
que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições
do pedido, justificadamente.
1.2.8. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
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licitante na presente licitação.
1.2.9. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do Art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018 se dará da seguinte forma:
1.2.9.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
1.2.9.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;
1.2.9.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
1.2.9.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
1.2.9.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no Art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
1.2.10. Os beneficiários enquadrados no item 1.2.9 deste edital deverão
declarar, segundo Anexo III - Modelos de Declarações e item 10.7.1.2 deste edital,
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 ao Art. 49 da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do
parágrafo único do Art. 13 Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
1.2.11. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis,
tais como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento
equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de
acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, obedecidas as disposições
pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
1.2.12. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA TERMINAL
ROBUSTECIDO PARA INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA DE RÁDIO P-25 –
(CÓDIGO SIAD 1711318).
2.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E GERAIS DO TERMINAL
ROBUSTECIDO PARA INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA DE RÁDIO P-25
2.1.1. Estas especificações técnicas têm o objetivo de fixar os parâmetros para
aquisição Terminal Robustecido para Interoperabilidade com sistema de rádio P-25,
para emprego na Polícia Militar, compatível para operar no sistema de
interoperabilidade Wave da marca Motorola, de propriedade da PMMG, implantado na
RMBH;
2.1.2. Terminal Robustecido LTE de missão crítica, resistente e durável, para
interoperabilidade com a rede de rádio P-25, que deverá possuir capacidade de
tráfego das informações e veiculação de dados, voz, imagens e serviços de valor
agregado nas áreas de operação;
2.1.3. O terminal robustecido deverá possuir compatibilidade para operar no
sistema de interoperabilidade Wave da marca Motorola, de propriedade da PMMG,
implantado na RMBH;
2.1.4. O terminal robustecido deverá possuir tecla de PTT dedicada para
comunicação de voz utilizando o sistema Wave da marca Motorola;
2.1.5. Deverá possuir estrutura robusta e ser capaz de operar em situações de
estresse extremo tais como chuva forte, lama, condições inóspitas, calor e ser
resistente a fortes impactos e quedas;
2.1.6. Deverá ser leve e pequeno, o suficiente, para ser carregado em uma
mão;
2.1.7. Deverá possuir certificado de homologação da ANATEL;

Especificação de Material/Serviço 73 (32581035)         SEI 1250.01.0006085/2021-67 / pg. 61



2.1.8. Com relação à segurança, o terminal robustecido deverá satisfazer os
seguintes requisitos:
2.1.8.1. Propiciar a segurança dos dados locais e transmitidos mesmo quando
houver transição entre redes, seja pública ou privada;
2.1.8.2. Prevenir acesso não autorizado, mesmo em caso de perda ou roubo do
terminal;
2.1.8.3. Possuir segurança física e lógica. O sistema deverá assegurar a
integridade, a confidencialidade, a disponibilidade e autenticidade das informações
dos dados que serão repassados ao sistema;
2.1.8.4. Os terminais devem ser gerenciáveis via sistema remoto permitindo
configuração e provisionamento pela interface aérea de transmissão de dados.
2.2. Requisitos mínimos do terminal robustecido:
2.2.1. Deverá contemplar módulos integrados de telefonia, câmera de vídeo
frontal e traseira, microfone, WI-FI, Bluetooth, NFC, sistema operacional,
acelerômetro, sensor de luz ambiente e receptor de GPS interno;
2.2.2. Capacidade de armazenamento da memória RAM: 4GB;
2.2.3. Capacidade da memória interna: 32 GB;
2.2.4. Capacidade da memória secundária com expansão por cartão SD
externo de 128 GB;
2.2.5. A bateria deve ser removível para fácil troca em campo;
2.2.6. Os circuitos de modulação e demodulação para transmissão de dados
devem ser internos e integrados aos circuitos do transceptor;
2.2.7. Deverá possuir cancelamento de ruído e tecnologia de supressão de
ruído externo;
2.2.8. Deverá possuir indicador de carga da bateria (totalmente carregada,
bateria fraca ou carregando)
2.3. Requisitos do processador:
2.3.1. Frequência do clock mínimo de 1,8 GHz;
2.3.2. Quantidade de núcleos: 4 (quad core).
2.4. Requisitos do visor (display):
2.4.1. Dimensão do visor: 4,7”;
2.4.2. Resolução: 1280 x720 Pixels;
2.4.3. Tela com sensibilidade ao toque;
2.4.4. Vidro: Gorilla Glass;
2.4.5. Deverá possuir recurso de controle de brilho.
2.5. Requisitos das câmeras:
2.5.1. Resolução câmera traseira: 12 MP;
2.5.2. Resolução câmera frontal: 5 MP;
2.5.3. Resolução de gravação de vídeo 1080p (FHD);
2.6. Requisitos das teclas, botões de missão crítica e métodos de
entrada:
2.6.1. Deverá possuir teclado em tela touch;
2.6.2. Deverá possuir tecla dedicada de PTT (pushtotalk) para aplicações de
comunicação PTT;
2.6.3. Deverá possuir tecla dedicada de liga/desliga/bloqueio;
2.6.4. Deverá possuir teclas para controle de volume (Up/Down);
2.6.5. Deverá possuir tecla selecionadora de grupo de conversa;
2.6.6. Deverá possuir tecla programável.
2.7. Requisitos de conectividade:
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2.7.1. Deverá possuir slot para cartão SIM card;
2.7.2. Deverá possuir conector USB ou adaptador para conexão com
microcomputador;
2.7.3. Deverá possuir conector para carga do aparelho;
2.7.4. Deverá possuir interface para carregamento em carregadores do tipo
dockstation: Mínimo1;
2.7.5. Deverá possuir Bluetooth: 5.0 LE (low Energy);
2.7.6. Conectividade celular mínimo 2G;
2.7.7. Conectividade Wi-Fi: Norma 802.11 802.11 a/b/g/n/ac;
2.7.8. Banda de operação do WI-Fi: 2.4 GHz e 5GHz;
2.7.9. A tela deve exibir todas as mensagens, menus e comandos em
português no seu visor.
2.8. Requisitos de vídeo e áudio:
2.8.1. Possuir tecnologia de cancelamento de ruído com no mínimo 3 (três)
microfones;
2.8.2. Possuir alto-falante para saída de áudio;
2.9. Requisitos mínimos de robustez:
2.9.1. Temperatura de operação: -20ºC a +50ºC;
2.9.2. Grau de proteção mínimo IP 67;
2.9.3. Resistência à queda de no mínimo 1,2 metros, atendendo à norma MIL-
STD-810G;
2.9.4. Resistência à vibração: norma MIL-STD-810G;
2.10. Requisitos físicos:
2.10.1. Dimensões máximas com bateria de alta capacidade (Altura, largura,
espessura): 162 x 84 x 28mm;
2.10.2. Deverá ser portátil para transporte em uma mão, handheld.
2.11. Requisitos de “software” e segurança:
2.11.1. Deverá operar em sistema P25/Wave e possibilitar o envio de localização
do usuário em tempo real;
2.11.2. Deverá possuir sistema operacional Android na versão mínima 7.1
(Nougat), atualizável para a versão mais recente;
2.12. Requisitos de operação PTT do terminal robustecido integrado
ao sistema de radiocomunicação P-25:
2.12.1. Permitir interoperabilidade entre redes de Terminais Robustecidos e
Smartphones em operação na PMMG e a rede de radiocomunicação digital P-25;
2.12.2. A plataforma deve estender o acesso à comunicação unificada para
operadores móveis.
2.13. Composição de Cada Terminal Robustecido Para
Interoperabilidade Com Rádios P-25:
2.13.1. 01 (um) Terminal Robustecido de dados portátil, com carregador de
bateria;
2.13.2. 01 (um) fone de ouvido;
2.13.3. 01 (uma) Bateria de alta capacidade recarregável de 4500 mAh;
2.13.4. 01 (um) Cabo para conexão com um computador e para carregar a
bateria no terminal robustecido;
2.13.5. 01 (uma) Fonte de Alimentação Bivolt de 100 a 240 V, 60 Hz, com o
carregador base para a bateria do terminal robustecido;
2.13.6. 01 (um) Carregador veicular para o terminal robustecido;
2.13.7. 01 (um) Suporte para fixação do terminal robustecido ao fardamento
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militar por meio de clip reforçado;
2.13.8. 01 (um) microfone externo com auto-falante e PTT
3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo máximo para fornecimento do objeto que consta neste Termo
de Referência, objeto deste RP (Registro de Preços), será de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.
4. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
4.1. Os equipamentos deverão apresentar Garantia Mínima Original do
Fabricante contra defeitos de fabricação de 36 (trinta e seis) meses para os terminais
robustecidos e 12 (doze) meses para acessórios, contados a partir da entrega dos
equipamentos;
4.2. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo
os equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas neste Termo de
Referência;
4.3. A licitante, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços,
deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do fabricante, na
cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual será responsável
pelo recolhimento, manutenção e devolução dos equipamentos já manutenidos em
garantia, no prazo estabelecido no certame;
4.4. Equipamentos em garantia, quando necessitarem de manutenção,
deverão ser recolhidos na sede do CTT, em até 03 (três) dias úteis pela
CONTRATADA. Em até 15 (quinze) dias corridos, a CONTRATADA deverá devolvê-
los manutenidos ou, se necessário, trocados em definitivo por equipamentos novos,
mediante laudo técnico. Ambos os prazos devem ser considerados a partir do
acionamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser
via e-mail ou telefone;
4.5. Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão
correr por conta da CONTRATADA;
4.6. A garantia técnica será considerada a partir da data de recebimento
definitivo do equipamento, sendo composta de serviços de reparo ou reposição de
peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, de todo equipamento e
seus acessórios, salvo se constatada e comprovada a indevida utilização do
equipamento pela CONTRATANTE, situação em que a CONTRATADA arcará com
os custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à
constatação e comprovação da utilização indevida pela CONTRATANTE;
4.7. As despesas relativas à movimentação de componentes ou placas com
defeitos de fabricação dentro do país, ou do Brasil para o país de origem e do país de
origem para o Brasil, incluindo, mas não se limitando a fretes, tributos, seguros,
“handling”, taxas, bem como aqueles referentes ao envio das mesmas peças
defeituosas para execução da garantia, durante o período de 36 (trinta e seis)
meses, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
 

RESPONSÁVEIS PELA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

 

 RENATO FARINA BARRETO, CAP PM

CHEFE DA DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS
 

SAMIR ALMEIDA KAMOND TARABAY, 2º TEN PM

ADJ DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS
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Documento assinado eletronicamente por Samir Almeida Kamond Tarabay,
2º Tenente, em 21/07/2021, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Renato Farina Barreto, Capitão,
em 22/07/2021, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32581035 e o código CRC F231C90D.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32581035
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Gerencia de Pesquisas e Projetos

 

Especificação de Material/Serviço PMMG/DTS-3 nº. 74/2021
Belo Horizonte, 21 de julho de 2021.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS

APÊNDICE III AO ANEXO I

TERMINAL ROBUSTECIDO PARA INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA DE
RÁDIO P-25.

PREGÃO ELETRÔNICO  N.º XXXX/20____

1. DO OBJETO:
1.1. O presente termo de referência, para realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, tem por
objeto o registro de preços para a eventual a Aquisição de Terminal Robustecido para
Interoperabilidade com sistema de rádio P-25., conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas no Apêndice I desse anexo:
 

LOTE 04

Item Descrição/
Especificação

Código
do

material
(SIAD)

Unidade
de

Medida
Qtde

Valor
Médio

Unitário
(R$)

Valor
Médio
Total
(R$)

01

TERMINAL
ROBUSTECIDO PARA

INTEROPERABILIDADE
COM SISTEMA DE

RÁDIO P-25.

1808885 Unidade
5

(CINCO)
XXXXXXXX XXXXXXX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA Terminal Robustecido LTE de missão crítica,
resistente e durável, para interoperabilidade com a rede de rádio P-25, que deverá possuir
capacidade de tráfego das informações e veiculação de dados, voz, imagens e serviços de
valor agregado nas áreas de operação; O terminal robustecido deverá possuir compatibilidade
para operar no sistema de interoperabilidade Wave da marca Motorola, de propriedade da
PMMG, implantado na RMBH; O terminal robustecido deverá possuir tecla de PTT dedicada para
comunicação de voz utilizando o sistema Wave da marca Motorola. Deverá possuir estrutura
robusta e ser capaz de operar em situações de estresse extremo tais como chuva forte, lama,
condições inóspitas, calor e ser resistente a fortes impactos e quedas; Deverá ser leve e
pequeno, o suficiente, para ser carregado em uma mão; Deverá possuir certificado de
homologação da ANATEL; Com relação à segurança, o terminal robustecido deverá satisfazer
os seguintes requisitos: Propiciar a segurança dos dados locais e transmitidos mesmo quando
houver transição entre redes, seja pública ou privada; Prevenir acesso não autorizado, mesmo
em caso de perda ou roubo do terminal; Possuir segurança física e lógica. O sistema deverá
assegurar a integridade, a confidencialidade, a disponibilidade e autenticidade das informações
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dos dados que serão repassados ao sistema; Os terminais devem ser gerenciáveis via sistema
remoto permitindo configuração e provisionamento pela interface aérea de transmissão de
dados. Requisitos mínimos do terminal robustecido: Deverá contemplar módulos integrados de
telefonia, câmera de vídeo frontal e traseira, microfone, WI-FI, Bluetooth, NFC, sistema
operacional, acelerômetro, sensor de luz ambiente e receptor de GPS interno; Capacidade de
armazenamento da memória RAM: 4GB; Capacidade da memória interna: 32 GB; Capacidade
da memória secundária com expansão por cartão SD externo de 128 GB; A bateria deve ser
removível para fácil troca em campo; Os circuitos de modulação e demodulação para
transmissão de dados devem ser internos e integrados aos circuitos do transceptor; Deverá
possuir cancelamento de ruído e tecnologia de supressão de ruído externo; Deverá possuir
indicador de carga da bateria (totalmente carregada, bateria fraca ou carregando); Requisitos
do processador: Frequência do clock mínimo de 1,8 GHz; Quantidade de núcleos: 4 (quad
core). Requisitos do visor (display): Dimensão do visor: 4,7”; Resolução: 1280 x720 Pixels; Tela
com sensibilidade ao toque; Vidro: Gorilla Glass; Deverá possuir recurso de controle de brilho.
Requisitos das câmeras: Resolução câmera traseira: 12 MP; Resolução câmera frontal: 5 MP;
Resolução de gravação de vídeo 1080p (FHD); Requisitos das teclas, botões de missão crítica
e métodos de entrada: Deverá possuir teclado em tela touch; Deverá possuir tecla dedicada de
PTT (pushtotalk) para aplicações de comunicação PTT; Deverá possuir tecla dedicada de
liga/desliga/bloqueio; Deverá possuir teclas para controle de volume (Up/Down); Deverá
possuir tecla selecionadora de grupo de conversa; Deverá possuir tecla programável.
Requisitos de conectividade: Deverá possuir slot para cartão SIM card; Deverá possuir
conector USB ou adaptador para conexão com microcomputador; Deverá possuir conector
para carga do aparelho; Deverá possuir interface para carregamento em carregadores do tipo
dockstation: Mínimo1; Deverá possuir Bluetooth: 5.0 LE (low Energy); Conectividade celular
mínimo 2G; Conectividade Wi-Fi: Norma 802.11 802.11 a/b/g/n/ac; Banda de operação do WI-
Fi: 2.4 GHz e 5GHz; A tela deve exibir todas as mensagens, menus e comandos em português
no seu visor. Requisitos de vídeo e áudio: Possuir tecnologia de cancelamento de ruído com no
mínimo 3 (três) microfones; Possuir alto-falante para saída de áudio; Requisitos mínimos de
robustez: Temperatura de operação: -20ºC a +50ºC; Grau de proteção mínimo IP 67;
Resistência à queda de no mínimo 1,2 metros, atendendo à norma MIL-STD-810G; Resistência
à vibração: norma MIL-STD-810G; Requisitos físicos: Dimensões máximas com bateria de alta
capacidade (Altura, largura, espessura): 162 x 84 x 28mm; Deverá ser portátil para transporte
em uma mão, handheld. Requisitos de “software” e segurança: Deverá operar em sistema
P25/Wave e possibilitar o envio de localização do usuário em tempo real; Deverá possuir
sistema operacional Android na versão mínima 7.1 (Nougat), atualizável para a versão mais
recente; Requisitos de operação PTT do terminal robustecido integrado ao sistema de
radiocomunicação P-25: Permitir interoperabilidade entre redes de Terminais Robustecidos e
Smartphones em operação na PMMG e a rede de radiocomunicação digital P-25; A plataforma
deve estender o acesso à comunicação unificada para operadores móveis. Descrição completa
nas Especificações Técnicas abaixo neste Termo de Referência.

1.2. DOS LOTES:
1.2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
1.2.2. Os materiais componentes dos lotes foram agrupados em virtude da
relação que guardam entre si, visando a competição financeira entre fornecedores e
propiciar ao Estado economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participação de licitantes.
1.2.3. Nos termos do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018, o lote 04 refere-se a cota reservada à contratação de ME e EPP, assim
enquadradas como beneficiárias de tratamento diferenciado indicado no caput do
Art. 3º do mesmo Decreto;
1.2.4. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado
o disposto no item 1.2.9 deste termo de referência.
1.2.5. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota
principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º do Art. 11
do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a contratação do item
deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
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1.2.6. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada definida nos
termos do inciso I do § 2º do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, desde que
idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.2.7. Nos termos do § 4º do Art. 8°, do Decreto Federal 8538/2015, será dada
prioridade nas aquisições dos itens das cotas reservadas, ressalvados os casos em
que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições
do pedido, justificadamente.
1.2.8. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
1.2.9. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do Art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018 se dará da seguinte forma:
1.2.9.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
1.2.9.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;
1.2.9.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
1.2.9.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
1.2.9.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no Art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
1.2.10. Os beneficiários enquadrados no item 1.2.9 deste edital deverão
declarar, segundo Anexo III - Modelos de Declarações e item 10.7.1.2 deste edital,
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 ao Art. 49 da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do
parágrafo único do Art. 13 Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
1.2.11. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis,
tais como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento
equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de
acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, obedecidas as disposições
pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
1.2.12. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA TERMINAL
ROBUSTECIDO PARA INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA DE RÁDIO P-25 –
(CÓDIGO SIAD 1711318).
2.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E GERAIS DO TERMINAL
ROBUSTECIDO PARA INTEROPERABILIDADE COM SISTEMA DE RÁDIO P-25
2.1.1. Estas especificações técnicas têm o objetivo de fixar os parâmetros para
aquisição Terminal Robustecido para Interoperabilidade com sistema de rádio P-25,
para emprego na Polícia Militar, compatível para operar no sistema de
interoperabilidade Wave da marca Motorola, de propriedade da PMMG, implantado na
RMBH;
2.1.2. Terminal Robustecido LTE de missão crítica, resistente e durável, para
interoperabilidade com a rede de rádio P-25, que deverá possuir capacidade de
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tráfego das informações e veiculação de dados, voz, imagens e serviços de valor
agregado nas áreas de operação;
2.1.3. O terminal robustecido deverá possuir compatibilidade para operar no
sistema de interoperabilidade Wave da marca Motorola, de propriedade da PMMG,
implantado na RMBH;
2.1.4. O terminal robustecido deverá possuir tecla de PTT dedicada para
comunicação de voz utilizando o sistema Wave da marca Motorola;
2.1.5. Deverá possuir estrutura robusta e ser capaz de operar em situações de
estresse extremo tais como chuva forte, lama, condições inóspitas, calor e ser
resistente a fortes impactos e quedas;
2.1.6. Deverá ser leve e pequeno, o suficiente, para ser carregado em uma
mão;
2.1.7. Deverá possuir certificado de homologação da ANATEL;
2.1.8. Com relação à segurança, o terminal robustecido deverá satisfazer os
seguintes requisitos:
2.1.8.1. Propiciar a segurança dos dados locais e transmitidos mesmo quando
houver transição entre redes, seja pública ou privada;
2.1.8.2. Prevenir acesso não autorizado, mesmo em caso de perda ou roubo do
terminal;
2.1.8.3. Possuir segurança física e lógica. O sistema deverá assegurar a
integridade, a confidencialidade, a disponibilidade e autenticidade das informações
dos dados que serão repassados ao sistema;
2.1.8.4. Os terminais devem ser gerenciáveis via sistema remoto permitindo
configuração e provisionamento pela interface aérea de transmissão de dados.
2.2. Requisitos mínimos do terminal robustecido:
2.2.1. Deverá contemplar módulos integrados de telefonia, câmera de vídeo
frontal e traseira, microfone, WI-FI, Bluetooth, NFC, sistema operacional,
acelerômetro, sensor de luz ambiente e receptor de GPS interno;
2.2.2. Capacidade de armazenamento da memória RAM: 4GB;
2.2.3. Capacidade da memória interna: 32 GB;
2.2.4. Capacidade da memória secundária com expansão por cartão SD
externo de 128 GB;
2.2.5. A bateria deve ser removível para fácil troca em campo;
2.2.6. Os circuitos de modulação e demodulação para transmissão de dados
devem ser internos e integrados aos circuitos do transceptor;
2.2.7. Deverá possuir cancelamento de ruído e tecnologia de supressão de
ruído externo;
2.2.8. Deverá possuir indicador de carga da bateria (totalmente carregada,
bateria fraca ou carregando)
2.3. Requisitos do processador:
2.3.1. Frequência do clock mínimo de 1,8 GHz;
2.3.2. Quantidade de núcleos: 4 (quad core).
2.4. Requisitos do visor (display):
2.4.1. Dimensão do visor: 4,7”;
2.4.2. Resolução: 1280 x720 Pixels;
2.4.3. Tela com sensibilidade ao toque;
2.4.4. Vidro: Gorilla Glass;
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2.4.5. Deverá possuir recurso de controle de brilho.
2.5. Requisitos das câmeras:
2.5.1. Resolução câmera traseira: 12 MP;
2.5.2. Resolução câmera frontal: 5 MP;
2.5.3. Resolução de gravação de vídeo 1080p (FHD);
2.6. Requisitos das teclas, botões de missão crítica e métodos de
entrada:
2.6.1. Deverá possuir teclado em tela touch;
2.6.2. Deverá possuir tecla dedicada de PTT (pushtotalk) para aplicações de
comunicação PTT;
2.6.3. Deverá possuir tecla dedicada de liga/desliga/bloqueio;
2.6.4. Deverá possuir teclas para controle de volume (Up/Down);
2.6.5. Deverá possuir tecla selecionadora de grupo de conversa;
2.6.6. Deverá possuir tecla programável.
2.7. Requisitos de conectividade:
2.7.1. Deverá possuir slot para cartão SIM card;
2.7.2. Deverá possuir conector USB ou adaptador para conexão com
microcomputador;
2.7.3. Deverá possuir conector para carga do aparelho;
2.7.4. Deverá possuir interface para carregamento em carregadores do tipo
dockstation: Mínimo1;
2.7.5. Deverá possuir Bluetooth: 5.0 LE (low Energy);
2.7.6. Conectividade celular mínimo 2G;
2.7.7. Conectividade Wi-Fi: Norma 802.11 802.11 a/b/g/n/ac;
2.7.8. Banda de operação do WI-Fi: 2.4 GHz e 5GHz;
2.7.9. A tela deve exibir todas as mensagens, menus e comandos em
português no seu visor.
2.8. Requisitos de vídeo e áudio:
2.8.1. Possuir tecnologia de cancelamento de ruído com no mínimo 3 (três)
microfones;
2.8.2. Possuir alto-falante para saída de áudio;
2.9. Requisitos mínimos de robustez:
2.9.1. Temperatura de operação: -20ºC a +50ºC;
2.9.2. Grau de proteção mínimo IP 67;
2.9.3. Resistência à queda de no mínimo 1,2 metros, atendendo à norma MIL-
STD-810G;
2.9.4. Resistência à vibração: norma MIL-STD-810G;
2.10. Requisitos físicos:
2.10.1. Dimensões máximas com bateria de alta capacidade (Altura, largura,
espessura): 162 x 84 x 28mm;
2.10.2. Deverá ser portátil para transporte em uma mão, handheld.
2.11. Requisitos de “software” e segurança:
2.11.1. Deverá operar em sistema P25/Wave e possibilitar o envio de localização
do usuário em tempo real;
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2.11.2. Deverá possuir sistema operacional Android na versão mínima 7.1
(Nougat), atualizável para a versão mais recente;
2.12. Requisitos de operação PTT do terminal robustecido integrado
ao sistema de radiocomunicação P-25:
2.12.1. Permitir interoperabilidade entre redes de Terminais Robustecidos e
Smartphones em operação na PMMG e a rede de radiocomunicação digital P-25;
2.12.2. A plataforma deve estender o acesso à comunicação unificada para
operadores móveis.
2.13. Composição de Cada Terminal Robustecido Para
Interoperabilidade Com Rádios P-25:
2.13.1. 01 (um) Terminal Robustecido de dados portátil, com carregador de
bateria;
2.13.2. 01 (um) fone de ouvido;
2.13.3. 01 (uma) Bateria de alta capacidade recarregável de 4500 mAh;
2.13.4. 01 (um) Cabo para conexão com um computador e para carregar a
bateria no terminal robustecido;
2.13.5. 01 (uma) Fonte de Alimentação Bivolt de 100 a 240 V, 60 Hz, com o
carregador base para a bateria do terminal robustecido;
2.13.6. 01 (um) Carregador veicular para o terminal robustecido;
2.13.7. 01 (um) Suporte para fixação do terminal robustecido ao fardamento
militar por meio de clip reforçado;
2.13.8. 01 (um) microfone externo com auto-falante e PTT
3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo máximo para fornecimento do objeto que consta neste Termo
de Referência, objeto deste RP (Registro de Preços) será de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.
4. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
4.1. Os equipamentos deverão apresentar Garantia Mínima Original do
Fabricante contra defeitos de fabricação de 36 (trinta e seis) meses para os terminais
robustecidos e 12 (doze) meses para acessórios, contados a partir da entrega dos
equipamentos;
4.2. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo
os equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas neste Termo de
Referência;
4.3. A licitante, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços,
deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do fabricante, na
cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual será responsável
pelo recolhimento, manutenção e devolução dos equipamentos já manutenidos em
garantia, no prazo estabelecido no certame;
4.4. Equipamentos em garantia, quando necessitarem de manutenção,
deverão ser recolhidos na sede do CTT, em até 03 (três) dias úteis pela
CONTRATADA. Em até 15 (quinze) dias corridos, a CONTRATADA deverá devolvê-
los manutenidos ou, se necessário, trocados em definitivo por equipamentos novos,
mediante laudo técnico. Ambos os prazos devem ser considerados a partir do
acionamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser
via e-mail ou telefone;
4.5. Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão
correr por conta da CONTRATADA;
4.6. A garantia técnica será considerada a partir da data de recebimento
definitivo do equipamento, sendo composta de serviços de reparo ou reposição de

Especificação de Material/Serviço 74 (32581237)         SEI 1250.01.0006085/2021-67 / pg. 71



peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, de todo equipamento e
seus acessórios, salvo se constatada e comprovada a indevida utilização do
equipamento pela CONTRATANTE, situação em que a CONTRATADA arcará com
os custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à
constatação e comprovação da utilização indevida pela CONTRATANTE;
4.7. As despesas relativas à movimentação de componentes ou placas com
defeitos de fabricação dentro do país, ou do Brasil para o país de origem e do país de
origem para o Brasil, incluindo, mas não se limitando a fretes, tributos, seguros,
“handling”, taxas, bem como aqueles referentes ao envio das mesmas peças
defeituosas para execução da garantia, durante o período de 36 (trinta e seis)
meses, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
 

RESPONSÁVEIS PELA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

 

 RENATO FARINA BARRETO, CAP PM

CHEFE DA DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS
 

SAMIR ALMEIDA KAMOND TARABAY, 2º TEN PM

ADJ DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS
 
 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Samir Almeida Kamond Tarabay,
2º Tenente, em 21/07/2021, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Renato Farina Barreto, Capitão,
em 22/07/2021, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32581237 e o código CRC C42D6F01.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32581237
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Gerencia de Pesquisas e Projetos

 

Especificação de Material/Serviço PMMG/DTS-3 nº. 75/2021
Belo Horizonte, 21 de julho de 2021.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS

APÊNDICE IV AO ANEXO I

LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO DESKTOP PARA CONECTIVIDADE E
EXPLORAÇÃO DA REDE DE DADOS INTEGRADA AO SISTEMA DE RÁDIO

DIGITAL P-25 VHF DA PMMG IMPLANTADO NA RMBH.

PREGÃO ELETRÔNICO  N.º XXXX/20____

1. DO OBJETO:
1.1. O presente termo de referência, para realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, tem por
objeto o registro de preços para a eventual a Aquisição de Licenças de
interoperabilidade do tipo desktop, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas no Apêndice I desse anexo:
 

LOTE 05

Item Descrição/
Especificação

Código
do

material
(SIAD)

Unidade
de

Medida
Qtde

Valor
Médio

Unitário
(R$)

Valor
Médio
Total
(R$)

01

LICENÇA
VITALÍCIA DO

TIPO DESKTOP
PARA

CONECTIVIDADE
E EXPLORAÇÃO

DA REDE DE
DADOS

INTEGRADA AO
SISTEMA DE

RÁDIO DIGITAL
P-25 VHF DA

PMMG
IMPLANTADO

NA RMBH.

104892 Unidade
500

(QUINHENTAS)
XXXXXX XXXXXX

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO DESKTOP PARA
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CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA REDE DE DADOS INTEGRADA AO SISTEMA DE
RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG IMPLANTADO NA RMBH.  CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
E GERAIS. Licença vitalícia do tipo desktop com capacidade de ampliar as comunicações
de rádio permitindo que microcomputadores se comuniquem seguramente na rede de
rádio P-25 conectando-se ao controlador central via IP por meio da rede de dados via
internet. Cada licença do tipo desktop deverá ser fornecida com um kit para
operacionalizar sua utilização em microcomputadores de propriedade da PMMG. O kit
deverá ser composto por: Um microfone de mesa de baixa captação de ruído ambiente
com haste fixa ou flexível, Um microfone com fone de ouvidos externos (HEADSET) por
meio de conector ou adaptador. O referido fone de ouvido deverá ser mono auricular com
microfone labial com sistema de cancelamento de ruído e adaptador necessário à conexão
com a console de despacho. O fone de ouvido/microfone deverá ser resistente e robusto,
apropriado para o serviço de despachador; Dois alto falantes ou caixa de som para operar
em viva voz com controles individuais de volume; Um pedal resistente e robusto com
comutador de pé para acionamento de PTT. A licença do tipo desktop deverá ser capaz de
operar em microcomputadores com sistema operacional Windows. Buscando maior
economicidade bem como a utilização racional dos bens públicos, a PMMG facultará a
utilização dos recursos existentes (servidor de integração WAVE disponível no sistema de
rádio digital da PMMG na RMBH) para operacionalizar a interoperabilidade entre a rede de
dados e o sistema de radiocomunicação digital da PMMG instalado na RMBH. A PMMG
possui sistema de radiocomunicação digital troncalizado P-25 Fase 2 e convencional P-25
Fase 1, integrado e conectado a um Controlador Central na cidade de Belo Horizonte. O
sistema da RMBH, fabricado e fornecido pela empresa Motorola Solutions, possui
controlador central Astro 25, série M2 Core, com capacidade para controlar até 75
Estações Rádio Base, 500 (quinhentos) canais de conversação/talkgroups, 125 (cento e
vinte e cinco consoles de despacho) e 16.000 (dezesseis mil) usuários entre rádios
móveis, fixos e portáteis digitais. Os sistemas de rádio da PMMG estão em constante
processo de modernização e ampliação, portanto, todas as informações referentes a
quantitativo de equipamentos instalados podem sofrer alterações com a implantação de
novos projetos de digitalização da rede de rádio em andamento. O sistema possui
instalado 01 (um) Servidor de interoperabilidade WAVE™ – que amplia as comunicações
permitindo que terminais robustecidos, smartphones, tablets e computadores se
comuniquem seguramente na rede P-25 - conectado ao Controlador Central via IP por
meio da rede de dados móveis. Para integração dos terminais do tipo smartphone, tablet
ou desktop a CONTRATADA poderá utilizar o servidor de interoperabilidade disponível no
sistema de rádio da PMMG instalado na RMBH (servidor Wave) ou fornecer servidor
específico, com capacidade suficiente para tal aplicação de forma integrada. Caso a
solução proposta para interoperabilidade seja diferente daquela já instalada no controlador
central da PMMG (servidor Wave), a CONTRATADA deverá providenciar todos os
recursos tecnológicos, hardware, software, serviços e licenças para a instalação de novo
servidor de interoperabilidade e realizar a devida integração com o sistema existente,
observando todas as normas aplicáveis ao padrão de rádio digital P-25 bem como aquelas
específicas do servidor de interoperabilidade. Além da integração com o controlador
central o novo servidor também deverá ser integrado ao servidor Wave existente,
permitindo que todos os terminais e licenças de propriedade da PMMG em operação no
servidor Wave sejam utilizados de forma integrada com o novo servidor de
interoperabilidade. As novas licenças, em caso de utilização de novo servidor de
interoperabilidade, também deverão operar de forma integrada com o servidor Wave
existente, de modo que a operação no sistema seja totalmente integrada e transparente
para os usuários conectados tanto pelo servidor existente quanto por um novo servidor.
Descrição completa nas Especificações Técnicas abaixo neste Termo de Referência.

1.2. DOS LOTES:
1.2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
1.2.2. Os materiais componentes dos lotes foram agrupados em virtude da
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relação que guardam entre si, visando a competição financeira entre fornecedores e
propiciar ao Estado economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participação de licitantes.
1.2.3. Nos termos do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018, o lote 04 refere-se a cota reservada à contratação de ME e EPP, assim
enquadradas como beneficiárias de tratamento diferenciado indicado no caput do
Art. 3º do mesmo Decreto;
1.2.4. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado
o disposto no item 1.2.9 deste termo de referência.
1.2.5. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota
principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º do Art. 11
do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a contratação do item
deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
1.2.6. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada definida nos
termos do inciso I do § 2º do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, desde que
idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.2.7. Nos termos do § 4º do Art. 8°, do Decreto Federal 8538/2015, será dada
prioridade nas aquisições dos itens das cotas reservadas, ressalvados os casos em
que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições
do pedido, justificadamente.
1.2.8. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
1.2.9. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do Art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018 se dará da seguinte forma:
1.2.9.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
1.2.9.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;
1.2.9.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
1.2.9.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
1.2.9.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no Art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
1.2.10. Os beneficiários enquadrados no item 1.2.9 deste edital deverão
declarar, segundo Anexo III - Modelos de Declarações e item 10.7.1.2 deste edital,
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 ao Art. 49 da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do
parágrafo único do Art. 13 Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
1.2.11. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis,
tais como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento
equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de
acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, obedecidas as disposições
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pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
1.2.12. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LICENÇA VITALÍCIA
DO TIPO DESKTOP PARA CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA REDE DE
DADOS INTEGRADA AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG
IMPLANTADO NA RMBH. – (CÓDIGO SIAD 104892).
2.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E GERAIS LICENÇAS DE
INTEROPERABILIDADE DO TIPO DESKTOP.
2.1.1. Licença vitalícia do tipo desktop com capacidade de ampliar as
comunicações de rádio permitindo que microcomputadores se comuniquem
seguramente na rede de rádio P-25 conectando-se ao controlador central via IP por
meio da rede de dados via internet.
2.1.2. Cada licença do tipo desktop deverá ser fornecida com um kit para
operacionalizar sua utilização em microcomputadores de propriedade da PMMG. O kit
deverá ser composto por:
2.1.2.1. Um microfone de mesa de baixa captação de ruído ambiente com haste
fixa ou flexível,
2.1.2.2. Um microfone com fone de ouvidos externos (HEADSET) por meio de
conector ou adaptador. O referido fone de ouvido deverá ser mono auricular com
microfone labial com sistema de cancelamento de ruído e adaptador necessário à
conexão com a console de despacho. O fone de ouvido/microfone deverá ser
resistente e robusto, apropriado para o serviço de despachador;
2.1.2.3. Dois alto falantes ou caixa de som para operar em viva voz com
controles individuais de volume;
2.1.2.4. Um pedal resistente e robusto com comutador de pé para acionamento
de PTT.
2.1.3. A licença do tipo desktop deverá ser capaz de operar em
microcomputadores com sistema operacional Windows.
2.1.4. Buscando maior economicidade bem como a utilização racional dos bens
públicos, a PMMG facultará a utilização dos recursos existentes (servidor de
integração WAVE disponível no sistema de rádio digital da PMMG na RMBH) para
operacionalizar a interoperabilidade entre a rede de dados e o sistema de
radiocomunicação digital da PMMG instalado na RMBH.
2.1.5. A PMMG possui sistema de radiocomunicação digital troncalizado P-25
Fase 2 e convencional P-25 Fase 1, integrado e conectado a um Controlador Central
na cidade de Belo Horizonte.
2.1.6. O sistema da RMBH, fabricado e fornecido pela empresa Motorola
Solutions, possui controlador central Astro 25, série M2 Core, com capacidade para
controlar até 75 Estações Rádio Base, 500 (quinhentos) canais de
conversação/talkgroups, 125 (cento e vinte e cinco consoles de despacho) e 16.000
(dezesseis mil) usuários entre rádios móveis, fixos e portáteis digitais. Os sistemas
de rádio da PMMG estão em constante processo de modernização e ampliação,
portanto, todas as informações referentes a quantitativo de equipamentos instalados
podem sofrer alterações com a implantação de novos projetos de digitalização da
rede de rádio em andamento.
2.1.7. O sistema possui instalado 01 (um) Servidor de interoperabilidade
WAVE™ – que amplia as comunicações permitindo que terminais robustecidos,
smartphones, tablets e computadores se comuniquem seguramente na rede P-25 -
conectado ao Controlador Central via IP por meio da rede de dados móveis.
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2.1.8. Para integração dos terminais do tipo smartphone, tablet ou desktop
a CONTRATADA poderá utilizar o servidor de interoperabilidade disponível no
sistema de rádio da PMMG instalado na RMBH (servidor Wave) ou fornecer servidor
específico, com capacidade suficiente para tal aplicação de forma integrada.
2.1.9. Caso a solução proposta para interoperabilidade seja diferente daquela já
instalada no controlador central da PMMG (servidor Wave), a CONTRATADA deverá
providenciar todos os recursos tecnológicos, hardware, software, serviços e licenças
para a instalação de novo servidor de interoperabilidade e realizar a devida integração
com o sistema existente, observando todas as normas aplicáveis ao padrão de rádio
digital P-25 bem como aquelas específicas do servidor de interoperabilidade.
2.1.10. Além da integração com o controlador central o novo servidor também
deverá ser integrado ao servidor Wave existente, permitindo que todos os terminais
e licenças de propriedade da PMMG em operação no servidor Wave sejam utilizados
de forma integrada com o novo servidor de interoperabilidade. As novas licenças, em
caso de utilização de novo servidor de interoperabilidade, também deverão operar de
forma integrada com o servidor Wave existente, de modo que a operação no sistema
seja totalmente integrada e transparente para os usuários conectados tanto pelo
servidor existente quanto por um novo servidor. A figura abaixo demonstra as
integrações necessárias para implementação de um novo servidor:

Figura 01: Integrações necessárias para o novo servidor
2.1.11. O fornecimento de novo servidor de interoperabilidade bem
como o serviço de instalação e integração deverá ser previsto pela
CONTRATADA para o primeiro fornecimento de licença do tipo desktop,
independente do quantitativo e sem ônus para a CONTRATANTE. O novo
servidor deverá possuir capacidade instalada de 1(uma licença de usuário), 1(uma)
licença do tipo desktop, 1 (uma) licença de grupo P-25 e 1 (uma) licença de grupo
virtual. O novo servidor deverá fornecer dados, possuir todas as licenças
necessárias habilitadas para integração ao controlador central existente e permitir
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que o controlador central do sistema de rádio da PMMG instalado na RMBH tenha
acesso aos dados armazenados pelo novo servidor.
2.1.12. As licenças instaladas no novo servidor deverão ser do tipo vitalícia e
serem instaladas pela CONTRATADA no servidor a ser fornecido para essa
finalidade.
2.1.13. O novo servidor (caso a solução proposta para interoperabilidade seja
diferente daquela já instalada no controlador central da PMMG - servidor Wave
Motorola) deverá processar localmente os dados que possam gerar informações
úteis ao ambiente de operação, armazenar e possibilitar recuperar localmente os
dados, proporcionar a consciência situacional para os usuários dos terminais
smartphones e desktops; prover segurança dos dados, prevenir acesso não
autorizado, assegurar a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos dados
que serão repassados ao sistema. O servidor também deverá possibilitar o
gerenciamento dos terminais remotamente permitindo a configuração e
provisionamento pela interface aérea de transmissão de dados.
2.1.14. O hardware do novo servidor deverá possuir capacidade de expansão,
mediante instalação de novas licenças, para até 2.000 (duas mil) licenças de usuários
para instalação em smartphones e tablets, 1.000 (mil) licenças do tipo desktop, 200
(duzentas) licenças de grupo P-25 e 200 (duzentas) licenças de grupo virtual.
2.1.15. A licença do tipo desktop para interoperabilidade com a rede de rádio
comunicação digital padrão P-25 da PMMG implantada na RMBH deverá ser capaz de
integrar o usuário de microcomputador conectado a rede de dados (internet) ao
sistema de comunicação de rádio operacional da PMMG implantado na RMBH, seja
pelo servidor existente (servidor Wave) ou por novo servidor a ser implantado, para
comunicação de voz com criptografia AES na rede de rádio digital P-25.
2.1.16. As chamadas de voz digitais na rede de rádio do sistema P-25 devem ser
realizadas pelo aplicativo do sistema instalado no microcomputador conectado ao
servidor de Interoperabilidade telefônica da PMMG (existente ou adicionado), por meio
da internet.
2.1.17. O aplicativo deverá ser disponibilizado de forma segura em plataforma
oficial de download.
2.1.18. Os serviços de download e instalação do aplicativo serão de
responsabilidade da CONTRATANTE.
2.1.19. As licenças do tipo desktop deverão ser do tipo vitalícia, devendo ser
aprovisionadas pela CONTRATADA no servidor WAVE existente ou no novo servidor
a ser fornecido para essa finalidade.
2.1.20. AMOSTRA
2.1.20.1. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço)
que apresentar solução com servidor de integração diferente do existente (servidor
Wave Motorola), disponibilizado pela PMMG, deverá apresentar amostra do produto
ofertado em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro,
sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
2.1.20.2. Os testes deverão ser realizados sem prejudicar os sistemas de rádio da
PMMG em utilização e sem remanejar equipamentos da PMMG.
2.1.20.3. A data e local onde serão realizados os procedimentos de avaliação
técnica das amostras serão informados no chat da seção de licitação, durante a
realização do pregão eletrônico, de forma a permitir o acompanhamento das
avaliações por todos os participantes do certame.
2.1.20.4. As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas com o do
nome da empresa e número do processo na embalagem original de comercialização e
rótulo de acordo com a legislação vigente (número do lote, data de fabricação, prazo
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de validade, razão social e endereço do fabricante e importador e nome do
responsável técnico), com instruções de uso em português, advertências
e precauções.
2.1.20.5. A amostra deverá possuir capacidade mínima que possibilite a realização
de todos os testes. Também deverá ser providenciada a integração da amostra ao
sistema da PMMG, conforme critérios técnicos contidos nesta especificação,
observando todas as normas P-25 aplicáveis ao servidor de interoperabilidade.
2.1.20.6. A licitante que optar pela utilização de servidor diferente do existente no
sistema de rádio da RMBH deverá realizar a integração da amostra ao sistema de
rádio da RMBH por meio de interface padrão do sistema P-25.
2.1.20.7. As amostras deverão possuir todas as licenças e funções habilitadas
conforme especificado neste Termo de Referência bem como software para
programação, cabos de programação, antenas, cabos, conectores, suportes e
demais acessórios necessários para realização dos testes e verificação de todas as
funcionalidades requisitadas.
2.1.20.8. Deverão ser providenciados todos os materiais e serviços necessários
para a realização dos testes práticos, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
2.1.20.9. Após a realização dos testes o licitante deverá providenciar a retirada e
transporte dos equipamentos instalados como amostra ou protótipo, sem nenhum
ônus para o CSA-TIC/PMMG.
2.1.20.10. A amostra do novo servidor deverá possuir solução de servidor de
integração, conectividade e exploração da rede de telefonia móvel com no mínimo 10
(dez) licenças de usuário disponível para instalação em smartphones ou tablets, 1
(uma) licença do tipo desktop incluindo acessórios, 2 (duas) licenças de grupo P-25 e
duas licenças de grupo virtual.
2.1.20.11. Quando se tratar de item de valor unitário não significativo ou que a
amostra/protótipo seja de um produto descartável ou que fique inutilizável após os
testes, a Administração ficará com o item e providenciará o seu descarte 30 dias
após a homologação do procedimento licitatório.
2.1.20.12. Itens com valores mais significativos ou que a amostra/protótipo não seja
de um produto descartável ou os testes realizados não inutilizem o produto, a
amostra poderá ser restituída após o término da licitação mediante solicitação do
licitante, ou então deduzida do montante a ser entregue.
2.1.20.13. Os procedimentos de avaliação técnica das amostras serão realizados
pela equipe técnica da Seção de Rádio/CTT.
2.1.20.14. As amostras/protótipos apresentados pelos licitantes deverão ser de lote
comercial, não sendo aceitos produtos produzidos com o único fim de serem
apresentados como amostras.
2.1.20.15. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou
não a entregar no prazo estabelecido.
2.1.20.16. A entrega das amostras/protótipos é de inteira responsabilidade do
licitante, não podendo a Administração Pública responder por quaisquer extravios ou
fatos de terceiros.
2.1.20.17. Será realizada a comparação entre a amostra apresentada pelo licitante e
as especificações técnicas do item ao qual a amostra corresponde, bem como às
características gerais e mandatórias do objeto desta licitação.
2.1.20.18. Serão aprovadas as amostras que atenderem totalmente às
especificações técnicas e características gerais e mandatórias do objeto desta
licitação.
2.1.20.19. Caso haja REPROVAÇÃO do produto apresentado como amostra pelo
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licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço), o licitante
provisoriamente classificado em segundo lugar será oportunamente convocado para
apresentação de amostra do produto ofertado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, e
assim sucessivamente, até que seja selecionado produto com amostra aprovada.
2.1.20.20. O direito de interpor recurso e exercitar o contraditório e a ampla defesa
frente ao laudo ou parecer que concluir pela desconformidade da amostra ao objeto
da licitação será assegurado, devendo ser realizado no momento da fase recursal,
conforme Edital.
2.1.20.21. Poderão ser agregados à análise, para efeito de orientação técnica,
classificação ou desclassificação, indicadores da experiência anterior no uso do
produto pelo ÓRGÃO/ENTIDADE, bem como informações junto a outros órgãos
públicos ou privados que já tenham usado o produto, além da análise de prospecto
ou catálogo do material.
2.1.20.22. Os Pareceres da área técnica, contendo o resultado da avaliação técnica
das amostras, serão divulgados a todos os licitantes no chat do pregão, bem como
no quadro de avisos do Portal de Compras, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após
o recebimento das amostras.
2.1.20.23. Todos os custos de mão de obra, transporte, instalação, desinstalação,
recolhimento, entrega e retirada de todos os equipamentos e materiais que
compõem a amostra deverão correr por conta da licitante.
2.1.20.24. Serão avaliados os seguintes critérios objetivos das amostras e/ou serão
realizados os seguintes testes:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

O novo servidor deverá integrar os terminais do tipo smartphone ou tablet e terminais
desktop com a rede de rádio digital P-25 da PMMG, instalada na RMBH, incluindo o
servidor Wave existente, possibilitando a comunicação de voz bidirecional em tempo
real entre terminais pela rede de dados móveis das operadoras de telefonia pública,
internet e rede de rádio P-25 da PMMG;

A amostra da solução de servidor de integração, conectividade e exploração da rede de
telefonia móvel deverá ser instalada com a seguinte capacidade:

2 (duas) licenças de grupo P-25;
2 (duas) licenças de grupo virtual;
10 (dez) licenças de usuário para instalação em smartphones;
1 (uma) licenças do tipo desktop;
1 (um) kit para licenças do tipo desktop* (console de despacho).

Deverá despachar em grupos de conversação pelas licenças do tipo desktop;

Deverá realizar comunicação com terminais do tipo smartphone e terminais de rádio P-
25 do sistema de rádio da RMBH e do servidor Wave existente;

Deverá possibilitar a localização dos terminais do tipo smartphone.

* O kit para licenças do tipo desktop deverá conter:

Um microfone de mesa de baixa captação de ruído ambiente com haste fixa ou flexível,
Um microfone com fone de ouvidos externos (HEADSET) por meio de conector ou
adaptador. O referido fone de ouvido deverá ser mono auricular com microfone labial com
sistema de cancelamento de ruído e adaptador necessário à conexão com a console de
despacho. O fone de ouvido/microfone deverá ser resistente e robusto, apropriado para o
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serviço de despachador;
Dois alto falantes ou caixa de som para operar em viva voz com controles individuais de
volume;
Um pedal resistente e robusto com comutador de pé para acionamento de PTT.

3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo máximo para fornecimento do objeto que consta neste Termo
de Referência, objeto deste RP (Registro de Preços) será de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.
4. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
4.1. A licença aplicável ao servidor de interoperabilidade existente (servidor
Wave Motorola) ou ao novo servidor de interoperabilidade deve apresentar garantia
mínima de suporte para 60 (sessenta) meses.
4.2. Havendo necessidade de instalação de novo servidor de
interoperabilidade com a rede de telefonia pública, o prazo de garantia de suporte
para o novo servidor também deverá ser de 60 (sessenta) meses, contados a partir
da entrega dos equipamentos;
4.3. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo
os equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas neste Termo de
Referência;
4.4. A licitante, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços,
deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do fabricante, na
cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual será responsável
pela manutenção e devolução dos equipamentos já manutenidos em garantia, no
prazo estabelecido no certame;
4.5. Equipamentos em garantia, cujo defeito não comprometa o
funcionamento do servidor de interoperabilidade, quando necessitarem de
manutenção, deverão ser recolhidos na sede do CTT, em até 03 (três) dias úteis pela
CONTRATADA. Em até 15 (quinze) dias corridos, a CONTRATADA deverá devolvê-
los manutenidos ou, se necessário, trocados em definitivo por equipamentos novos,
mediante laudo técnico. Ambos os prazos devem ser considerados a partir do
acionamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser
via e-mail ou telefone;
4.6. Em caso de necessidade de manutenção externa de equipamentos que
causem a indisponibilidade do servidor de interoperabilidade,
a CONTRATADA deverá providenciar dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
a instalação de equipamento provisório com objetivo de garantir o funcionamento do
sistema de modo contínuo, até que o equipamento retirado seja manutenido e
reinstalado no seu local de origem. O prazo deve ser considerado a partir da
detecção automática por sistema de monitoramento ou acionamento da
CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser via e-mail ou
telefone;
4.7. Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão
correr por conta da CONTRATADA;
4.8. A garantia técnica será considerada a partir da data de recebimento
definitivo do equipamento, sendo composta de serviços de reparo ou reposição de
peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, de todo equipamento e
seus acessórios, salvo se constatada e comprovada a indevida utilização do
equipamento pela CONTRATANTE, situação em que a CONTRATADA arcará com
os custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à
constatação e comprovação da utilização indevida pela CONTRATANTE;
4.9. As despesas relativas à movimentação de componentes ou placas com
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defeitos de fabricação dentro do país, ou do Brasil para o país de origem e do país de
origem para o Brasil, incluindo, mas não se limitando a fretes, tributos, seguros,
“handling”, taxas, bem como aqueles referentes ao envio das mesmas peças
defeituosas para execução da garantia, durante todo o período de garantia, são de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
 
 

RESPONSÁVEIS PELA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

 

 RENATO FARINA BARRETO, CAP PM

CHEFE DA DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DT
 

SAMIR ALMEIDA KAMOND TARABAY, 2º TEN PM

ADj DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS

 

Documento assinado eletronicamente por Samir Almeida Kamond Tarabay,
2º Tenente, em 21/07/2021, às 13:07, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Renato Farina Barreto, Capitão,
em 22/07/2021, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32581359 e o código CRC A9CA5758.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32581359
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Gerencia de Pesquisas e Projetos

 

Especificação de Material/Serviço PMMG/DTS-3 nº. 76/2021
Belo Horizonte, 21 de julho de 2021.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS

APÊNDICE V AO ANEXO I

LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO GRUPO VIRTUAL PARA CONECTIVIDADE E
EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL E REDE
DE DADOS, INTEGRADAS AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA

PMMG IMPLANTADO NA RMBH.

PREGÃO ELETRÔNICO  N.º XXXX/20____

1. DO OBJETO:
1.1. O presente termo de referência, para realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, tem por
objeto o registro de preços para a eventual a Aquisição de Licenças de grupo
virtual, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no
Apêndice I desse anexo:
 

LOTE 06

Item Descrição/
Especificação

Código
do

material
(SIAD)

Unidade
de

Medida
Qtde

Valor
Médio

Unitário
(R$)

Valor
Médio
Total
(R$)

01

LICENÇA
VITALÍCIA DO
TIPO GRUPO

VIRTUAL PARA
CONECTIVIDADE
E EXPLORAÇÃO
DA COBERTURA
DE TELEFONIA

PÚBLICA MÓVEL
E REDE DE
DADOS,

INTEGRADAS
AO SISTEMA DE
RÁDIO DIGITAL
P-25 VHF DA

104884 Unidade
200

(DUZENTAS)
XXXXXX XXXXXX
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P-25 VHF DA
PMMG

IMPLANTADO
NA RMBH.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO GRUPO
VIRTUAL PARA CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE TELEFONIA
PÚBLICA MÓVEL E REDE DE DADOS, INTEGRADAS AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-
25 VHF DA PMMG IMPLANTADO NA RMBH. Licença vitalícia do tipo grupo virtual com
capacidade de prover comunicação emulada de radiocomunicação do tipo PTT (Push-
to-Talk), um para todos, permitindo que terminais do tipo smartphones, tablets e
desktop se comuniquem seguramente por meio da rede de dados móveis das
operadoras de telefonia móvel e rede de dados do tipo internet. Buscando maior
economicidade bem como a utilização racional dos bens públicos, a PMMG facultará a
utilização dos recursos existentes (servidor de integração WAVE disponível no sistema
de rádio digital da PMMG na RMBH) para operacionalizar a interoperabilidade entre a
rede de telefonia móvel e rede de dados com o sistema de radiocomunicação digital da
PMMG instalado na RMBH. A PMMG possui sistema de radiocomunicação digital
troncalizado P-25 Fase 2 e convencional P-25 Fase 1, integrado e conectado a um
Controlador Central na cidade de Belo Horizonte. O sistema da RMBH, fabricado e
fornecido pela empresa Motorola Solutions, possui controlador central Astro 25, série
M2 Core, com capacidade para controlar até 75 Estações Rádio Base, 500 (quinhentos)
canais de conversação/talkgroups, 125 (cento e vinte e cinco consoles de despacho) e
16.000 (dezesseis mil) usuários entre rádios móveis, fixos e portáteis digitais. Os
sistemas de rádio da PMMG estão em constante processo de modernização e
ampliação, portanto, todas as informações referentes a quantitativo de equipamentos
instalados podem sofrer alterações com a implantação de novos projetos de
digitalização da rede de rádio em andamento. O sistema possui instalado 01 (um)
Servidor de interoperabilidade WAVE™ – que amplia as comunicações permitindo que
terminais robustecidos, smartphones, tablets e computadores se comuniquem
seguramente na rede P-25 - conectado ao Controlador Central via IP por meio da rede
de dados móveis. Para integração dos terminais do tipo smartphone, tablet ou desktop,
a CONTRATADA poderá utilizar o servidor de interoperabilidade disponível no sistema
de rádio da PMMG instalado na RMBH (servidor Wave) ou fornecer servidor específico,
com capacidade suficiente para tal aplicação de forma integrada. Caso a solução
proposta para interoperabilidade seja diferente daquela já instalada no controlador
central da PMMG (servidor Wave), a CONTRATADA deverá providenciar todos os
recursos tecnológicos, hardware, software, serviços e licenças para a instalação de
novo servidor de interoperabilidade e realizar a devida integração com o sistema
existente, observando todas as normas aplicáveis ao padrão de rádio digital P-25 bem
como aquelas específicas do servidor de interoperabilidade. Além da integração com o
controlador central o novo servidor também deverá ser integrado ao servidor Wave
existente, permitindo que todos os terminais e licenças de propriedade da PMMG em
operação no servidor Wave sejam utilizados de forma integrada com o novo servidor
de interoperabilidade. As novas licenças, em caso de utilização de novo servidor de
interoperabilidade, também deverão operar de forma integrada com o servidor Wave
existente, de modo que a operação no sistema seja totalmente integrada e
transparente para os usuários conectados tanto pelo servidor existente quanto por um
novo servidor.  Descrição completa nas Especificações Técnicas abaixo neste Termo de
Referência.

1.2. DOS LOTES:
1.2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
1.2.2. Os materiais componentes dos lotes foram agrupados em virtude da
relação que guardam entre si, visando a competição financeira entre fornecedores e
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propiciar ao Estado economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participação de licitantes.
1.2.3. Nos termos do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018, o lote e 04 refere-se a cota reservada à contratação de ME e EPP, assim
enquadradas como beneficiárias de tratamento diferenciado indicado no caput do
Art. 3º do mesmo Decreto;
1.2.4. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado
o disposto no item 1.2.9 deste termo de referência.
1.2.5. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota
principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º do Art. 11
do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a contratação do item
deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
1.2.6. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada definida nos
termos do inciso I do § 2º do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, desde que
idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.2.7. Nos termos do § 4º do Art. 8°, do Decreto Federal 8538/2015, será dada
prioridade nas aquisições dos itens das cotas reservadas, ressalvados os casos em
que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições
do pedido, justificadamente.
1.2.8. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
1.2.9. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do Art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018 se dará da seguinte forma:
1.2.9.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
1.2.9.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;
1.2.9.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
1.2.9.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
1.2.9.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no Art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
1.2.10. Os beneficiários enquadrados no item 1.2.9 deste edital deverão
declarar, segundo Anexo III - Modelos de Declarações e item 10.7.1.2 deste edital,
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 ao Art. 49 da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do
parágrafo único do Art. 13 Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
1.2.11. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis,
tais como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento
equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de
acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, obedecidas as disposições

Especificação de Material/Serviço 76 (32581953)         SEI 1250.01.0006085/2021-67 / pg. 85



pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
1.2.12. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LICENÇA VITALÍCIA
DO TIPO GRUPO VIRTUAL PARA CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA
COBERTURA DE TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL E REDE DE DADOS,
INTEGRADAS AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG
IMPLANTADO NA RMBH . – (CÓDIGO SIAD 104884).
2.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E GERAIS DAS LICENÇAS DE
INTEROPERABILIDADE DO TIPO GRUPO VIRTUAL.
2.1.1. Licença vitalícia do tipo grupo virtual com capacidade de prover
comunicação emulada de radiocomunicação do tipo PTT (Push-to-Talk), um para
todos, permitindo que terminais do tipo smartphones, tablets e desktop se
comuniquem seguramente por meio da rede de dados móveis das operadoras de
telefonia móvel e rede de dados do tipo internet.
2.1.2. Buscando maior economicidade bem como a utilização racional dos bens
públicos, a PMMG facultará a utilização dos recursos existentes (servidor de
integração WAVE disponível no sistema de rádio digital da PMMG na RMBH) para
operacionalizar a interoperabilidade entre a rede de telefonia móvel e rede de dados
com o sistema de radiocomunicação digital da PMMG instalado na RMBH.
2.1.3. A PMMG possui sistema de radiocomunicação digital troncalizado P-25
Fase 2 e convencional P-25 Fase 1, integrado e conectado a um Controlador Central
na cidade de Belo Horizonte.
2.1.4. O sistema da RMBH, fabricado e fornecido pela empresa Motorola
Solutions, possui controlador central Astro 25, série M2 Core, com capacidade para
controlar até 75 Estações Rádio Base, 500 (quinhentos) canais de
conversação/talkgroups, 125 (cento e vinte e cinco consoles de despacho) e 16.000
(dezesseis mil) usuários entre rádios móveis, fixos e portáteis digitais. Os sistemas
de rádio da PMMG estão em constante processo de modernização e ampliação,
portanto, todas as informações referentes a quantitativo de equipamentos instalados
podem sofrer alterações com a implantação de novos projetos de digitalização da
rede de rádio em andamento.
2.1.5. O sistema possui instalado 01 (um) Servidor de interoperabilidade
WAVE™ – que amplia as comunicações permitindo que terminais robustecidos,
smartphones, tablets e computadores se comuniquem seguramente na rede P-25 -
conectado ao Controlador Central via IP por meio da rede de dados móveis.
2.1.6. Para integração dos terminais do tipo smartphone, tablet ou desktop, a
CONTRATADA poderá utilizar o servidor de interoperabilidade disponível no sistema
de rádio da PMMG instalado na RMBH (servidor Wave) ou fornecer servidor
específico, com capacidade suficiente para tal aplicação de forma integrada.
2.1.7. Caso a solução proposta para interoperabilidade seja diferente daquela já
instalada no controlador central da PMMG (servidor Wave), a CONTRATADA deverá
providenciar todos os recursos tecnológicos, hardware, software, serviços e licenças
para a instalação de novo servidor de interoperabilidade e realizar a devida integração
com o sistema existente, observando todas as normas aplicáveis ao padrão de rádio
digital P-25 bem como aquelas específicas do servidor de interoperabilidade.
2.1.8. Além da integração com o controlador central o novo servidor também
deverá ser integrado ao servidor Wave existente, permitindo que todos os terminais
e licenças de propriedade da PMMG em operação no servidor Wave sejam utilizados
de forma integrada com o novo servidor de interoperabilidade. As novas licenças, em
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caso de utilização de novo servidor de interoperabilidade, também deverão operar de
forma integrada com o servidor Wave existente, de modo que a operação no sistema
seja totalmente integrada e transparente para os usuários conectados tanto pelo
servidor existente quanto por um novo servidor. A figura abaixo demonstra as
integrações necessárias para implementação de um novo servidor:

Figura 01: Integrações necessárias para o novo servidor
2.1.9. O fornecimento de novo servidor de interoperabilidade bem
como o serviço de instalação e integração deverá ser previsto pela
CONTRATADA para o primeiro fornecimento de licença de grupo virtual,
independente do quantitativo e sem ônus para a CONTRATANTE. O novo
servidor deverá possuir capacidade instalada de 1(uma licença de usuário), 1(uma)
licença do tipo desktop, 1 (uma) licença de grupo P-25 e 1 (uma) licença de grupo
virtual. O novo servidor deverá fornecer dados, possuir todas as licenças
necessárias habilitadas para integração ao controlador central existente e permitir
que o controlador central do sistema de rádio da PMMG instalado na RMBH tenha
acesso aos dados armazenados pelo novo servidor.
2.1.10. O novo servidor (caso a solução proposta para interoperabilidade seja
diferente daquela já instalada no controlador central da PMMG - servidor Wave
Motorola) deverá processar localmente os dados que possam gerar informações
úteis ao ambiente de operação, armazenar e possibilitar recuperar localmente os
dados, proporcionar a consciência situacional para os usuários dos terminais
smartphones e desktops; prover segurança dos dados, prevenir acesso não
autorizado, assegurar a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos dados
que serão repassados ao sistema.
2.1.11. O servidor também deverá possibilitar o gerenciamento dos terminais
remotamente permitindo a configuração e provisionamento pela interface aérea de
transmissão de dados. O hardware do novo servidor deverá possuir capacidade de
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expansão, mediante instalação de novas licenças, para até 2.000 (duas mil) licenças
de usuários para instalação em smartphones e tablets, 1.000 (mil) licenças do tipo
desktop, 200 (duzentas) licenças de grupo P-25 e 200 (duzentas) licenças de grupo
virtual.
2.1.12. A licença de grupo virtual deverá ser capaz de integrar os usuários de
equipamento do tipo smartphone ou tablet (com sistema operacional Android ou iOS)
conectado à rede de telefonia pública e rede wi-fi, terminais do tipo desktop
conectados na internet e o servidor existente (servidor Wave) do sistema de
comunicação de rádio operacional da PMMG implantado na RMBH. A licença deverá
prover comunicação segura de voz entre os diversos usuários do mesmo grupo de
conversação.
2.1.13. As licenças de grupos virtuais deverão ser do tipo vitalícia, devendo ser
instaladas pela CONTRATADA no servidor WAVE existente ou no novo servidor a
ser fornecido para essa finalidade.
2.2. AMOSTRA
2.2.1. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço)
que apresentar solução com servidor de integração diferente do existente (servidor
Wave Motorola), disponibilizado pela PMMG, deverá apresentar amostra do produto
ofertado em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro,
sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
2.2.2. Os testes deverão ser realizados sem prejudicar os sistemas de rádio da
PMMG em utilização e sem remanejar equipamentos da PMMG.
2.2.3. A data e local onde serão realizados os procedimentos de avaliação
técnica das amostras serão informados no chat da seção de licitação, durante a
realização do pregão eletrônico, de forma a permitir o acompanhamento das
avaliações por todos os participantes do certame.
2.2.4. As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas com o
nome da empresa e número do processo na embalagem original de comercialização e
rótulo de acordo com a legislação vigente (número do lote, data de fabricação, prazo
de validade, razão social e endereço do fabricante e importador e nome do
responsável técnico), com instruções de uso em português, advertências e
precauções.
2.2.5. A amostra deverá possuir capacidade mínima que possibilite a realização
de todos os testes. Também deverá ser providenciada a integração da amostra ao
sistema da PMMG, conforme critérios técnicos contidos nesta especificação,
observando todas as normas P-25 aplicáveis ao servidor de interoperabilidade.
2.2.6. A licitante que optar pela utilização de servidor diferente do existente no
sistema de rádio da RMBH deverá realizar a integração da amostra ao sistema de
rádio da RMBH por meio de interface padrão do sistema P-25.
2.2.7. As amostras deverão possuir todas as licenças e funções habilitadas
conforme especificado neste Termo de Referência bem como software para
programação, cabos de programação, antenas, cabos, conectores, suportes e
demais acessórios necessários para realização dos testes e verificação de todas as
funcionalidades requisitadas.
2.2.8. Deverão ser providenciados todos os materiais e serviços necessários
para a realização dos testes práticos, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
2.2.9. Após a realização dos testes o licitante deverá providenciar a retirada e
transporte dos equipamentos instalados como amostra ou protótipo, sem nenhum
ônus para o CSA-TIC/PMMG.
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2.2.10. A amostra do novo servidor deverá possuir solução de servidor de
integração, conectividade e exploração da rede de telefonia móvel com no mínimo 10
(dez) licenças de usuário disponível para instalação em smartphones ou tablets, 1
(uma) licença do tipo desktop incluindo acessórios, 2 (duas) licenças de grupo P-25 e
duas licenças de grupo virtual.
2.2.11. Quando se tratar de item de valor unitário não significativo ou que a
amostra/protótipo seja de um produto descartável ou que fique inutilizável após os
testes, a Administração ficará com o item e providenciará o seu descarte 30 dias
após a homologação do procedimento licitatório.
2.2.12. Itens com valores mais significativos ou que a amostra/protótipo não seja
de um produto descartável ou os testes realizados não inutilizem o produto, a
amostra poderá ser restituída após o término da licitação mediante solicitação do
licitante, ou então deduzida do montante a ser entregue.
2.2.13. Os procedimentos de avaliação técnica das amostras serão realizados
pela equipe técnica da Seção de Rádio/CTT.
2.2.14. As amostras/protótipos apresentados pelos licitantes deverão ser de lote
comercial, não sendo aceitos produtos produzidos com o único fim de serem
apresentados como amostras.
2.2.15. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou
não a entregar no prazo estabelecido.
2.2.16. A entrega das amostras/protótipos é de inteira responsabilidade do
licitante, não podendo a Administração Pública responder por quaisquer extravios ou
fatos de terceiros.
2.2.17. Será realizada a comparação entre a amostra apresentada pelo licitante e
as especificações técnicas do item ao qual a amostra corresponde, bem como às
características gerais e mandatórias do objeto desta licitação.
2.2.18. Serão aprovadas as amostras que atenderem totalmente às
especificações técnicas e características gerais e mandatórias do objeto desta
licitação.
2.2.19. Caso haja REPROVAÇÃO do produto apresentado como amostra pelo
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço), o licitante
provisoriamente classificado em segundo lugar será oportunamente convocado para
apresentação de amostra do produto ofertado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, e
assim sucessivamente, até que seja selecionado produto com amostra aprovada.
2.2.20. O direito de interpor recurso e exercitar o contraditório e a ampla defesa
frente ao laudo ou parecer que concluir pela desconformidade da amostra ao objeto
da licitação será assegurado, devendo ser realizado no momento da fase recursal,
conforme Edital.
2.2.21. Poderão ser agregados à análise, para efeito de orientação técnica,
classificação ou desclassificação, indicadores da experiência anterior no uso do
produto pelo ÓRGÃO/ENTIDADE, bem como informações junto a outros órgãos
públicos ou privados que já tenham usado o produto, além da análise de prospecto
ou catálogo do material.
2.2.22. Os Pareceres da área técnica, contendo o resultado da avaliação técnica
das amostras, serão divulgados a todos os licitantes no chat do pregão, bem como
no quadro de avisos do Portal de Compras, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após
o recebimento das amostras.
2.2.23. Todos os custos de mão de obra, transporte, instalação, desinstalação,
recolhimento, entrega e retirada de todos os equipamentos e materiais que

Especificação de Material/Serviço 76 (32581953)         SEI 1250.01.0006085/2021-67 / pg. 89



compõem a amostra deverão correr por conta da licitante.
2.2.24. Serão avaliados os seguintes critérios objetivos das amostras e/ou serão
realizados os seguintes testes:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

O novo servidor deverá integrar os terminais do tipo smartphone ou tablet e terminais
desktop com a rede de rádio digital P-25 da PMMG, instalada na RMBH, incluindo o
servidor Wave existente, possibilitando a comunicação de voz bidirecional em tempo
real entre terminais pela rede de dados móveis das operadoras de telefonia pública,
internet e rede de rádio P-25 da PMMG;

A amostra da solução de servidor de integração, conectividade e exploração da rede de
telefonia móvel deverá ser instalada com a seguinte capacidade:

2 (duas) licenças de grupo P-25;
2 (duas) licenças de grupo virtual;
10 (dez) licenças de usuário para instalação em smartphones;
1 (uma) licenças do tipo desktop;
1 (um) kit para licenças do tipo desktop* (console de despacho).

Deverá despachar em grupos de conversação pelas licenças do tipo desktop;

Deverá realizar comunicação com terminais do tipo smartphone e terminais de rádio P-
25 do sistema de rádio da RMBH e do servidor Wave existente;

Deverá possibilitar a localização dos terminais do tipo smartphone.

* O kit para licenças do tipo desktop deverá conter:

Um microfone de mesa de baixa captação de ruído ambiente com haste fixa ou flexível,
Um microfone com fone de ouvidos externos (HEADSET) por meio de conector ou
adaptador. O referido fone de ouvido deverá ser mono auricular com microfone labial com
sistema de cancelamento de ruído e adaptador necessário à conexão com a console de
despacho. O fone de ouvido/microfone deverá ser resistente e robusto, apropriado para o
serviço de despachador;
Dois alto falantes ou caixa de som para operar em viva voz com controles individuais de
volume;
Um pedal resistente e robusto com comutador de pé para acionamento de PTT.

3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo máximo para fornecimento do objeto que consta neste Termo
de Referência, objeto deste RP (Registro de Preços) será de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.
4. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
4.1. A licença aplicável ao servidor de interoperabilidade existente (servidor
Wave Motorola) ou ao novo servidor de interoperabilidade deve apresentar garantia
mínima de suporte para 60 (sessenta) meses;
4.2. Havendo necessidade de instalação de novo servidor de
interoperabilidade com a rede de telefonia pública, o prazo de garantia de suporte
para o novo servidor também deverá ser de 60 (sessenta) meses, contados a partir
da entrega dos equipamentos;
4.3. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo
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os equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas neste Termo de
Referência;
4.4. A licitante, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços,
deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do fabricante, na
cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual será responsável
pela manutenção e devolução dos equipamentos já manutenidos em garantia, no
prazo estabelecido no certame;
4.5. Equipamentos em garantia, cujo defeito não comprometa o
funcionamento do servidor de interoperabilidade, quando necessitarem de
manutenção, deverão ser recolhidos na sede do CTT, em até 03 (três) dias úteis pela
CONTRATADA. Em até 15 (quinze) dias corridos, a CONTRATADA deverá devolvê-
los manutenidos ou, se necessário, trocados em definitivo por equipamentos novos,
mediante laudo técnico. Ambos os prazos devem ser considerados a partir do
acionamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser
via e-mail ou telefone;
4.6. Em caso de necessidade de manutenção externa de equipamentos que
causem a indisponibilidade do servidor de interoperabilidade,
a CONTRATADA deverá providenciar dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
a instalação de equipamento provisório com objetivo de garantir o funcionamento do
sistema de modo contínuo, até que o equipamento retirado seja manutenido e
reinstalado no seu local de origem. O prazo deve ser considerado a partir da
detecção automática por sistema de monitoramento ou acionamento da
CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser via e-mail ou
telefone;
4.7. Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão
correr por conta da CONTRATADA;
4.8. A garantia técnica será considerada a partir da data de recebimento
definitivo do equipamento, sendo composta de serviços de reparo ou reposição de
peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, de todo equipamento e
seus acessórios, salvo se constatada e comprovada a indevida utilização do
equipamento pela CONTRATANTE, situação em que a CONTRATADA arcará com
os custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à
constatação e comprovação da utilização indevida pela CONTRATANTE;
4.9. As despesas relativas à movimentação de componentes ou placas com
defeitos de fabricação dentro do país, ou do Brasil para o país de origem e do país de
origem para o Brasil, incluindo, mas não se limitando a fretes, tributos, seguros,
“handling”, taxas, bem como aqueles referentes ao envio das mesmas peças
defeituosas para execução da garantia, durante todo o período de garantia, são de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
 
 

RESPONSÁVEIS PELA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
 

 RENATO FARINA BARRETO, CAP PM
CHEFE DA DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DT

 
 

SAMIR ALMEIDA KAMOND TARABAY, 2º TEN PM
ADj DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS
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Documento assinado eletronicamente por Samir Almeida Kamond Tarabay,
2º Tenente, em 21/07/2021, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Renato Farina Barreto, Capitão,
em 22/07/2021, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32581953 e o código CRC D4942DFB.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32581953
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Gerencia de Pesquisas e Projetos

 

Especificação de Material/Serviço PMMG/DTS-3 nº. 77/2021
Belo Horizonte, 21 de julho de 2021.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS

APÊNDICE VI AO ANEXO I

LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO USUÁRIO PARA CONECTIVIDADE E
EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL

INTEGRADA AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG
IMPLANTADO NA RMBH

PREGÃO ELETRÔNICO  N.º XXXX/20____

1. DO OBJETO:
1.1. O presente termo de referência, para realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, tem por
objeto o registro de preços para a eventual a Aquisição de Licenças de
interoperabilidade do tipo usuário, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas no Apêndice I desse anexo:
 

LOTE 07

Item Descrição/
Especificação

Código
do

material
(SIAD)

Unidade
de

Medida
Qtde

Valor
Médio

Unitário
(R$)

Valor
Médio
Total
(R$)

01

LICENÇA
VITALÍCIA DO
TIPO USUÁRIO

PARA
CONECTIVIDADE
E EXPLORAÇÃO
DA COBERTURA
DE TELEFONIA

PÚBLICA MÓVEL
INTEGRADA AO

SISTEMA DE
RÁDIO DIGITAL
P-25 VHF DA

PMMG
IMPLANTADO

NA RMBH.

104876 Unidade
1500
(MIL E

QUINHENTAS)
XXXXXX XXXXXX
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NA RMBH.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO USUÁRIO PARA
CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL
INTEGRADA AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG IMPLANTADO NA RMBH
(REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E
GERAIS. Licença vitalícia do tipo usuário com capacidade de ampliar as comunicações de
rádio permitindo que terminais do tipo smartphones e tablets se comuniquem
seguramente na rede de rádio P-25 conectando-se ao controlador central via IP por meio
da rede de dados móveis das operadoras de telefonia móvel.Buscando maior
economicidade bem como a utilização racional dos bens públicos, a PMMG facultará a
utilização dos recursos existentes (servidor de integração WAVE disponível no sistema
de rádio digital da PMMG na RMBH) para operacionalizar a interoperabilidade entre a rede
de telefonia móvel e o sistema de radiocomunicação digital da PMMG instalado na RMBH.
A PMMG possui sistema de radiocomunicação digital troncalizado P-25 Fase 2 e
convencional P-25 Fase 1, integrado e conectado a um Controlador Central na cidade de
Belo Horizonte. O sistema da RMBH, fabricado e fornecido pela empresa Motorola
Solutions, possui controlador central Astro 25, série M2 Core, com capacidade para
controlar até 75 Estações Rádio Base, 500 (quinhentos) canais de
conversação/talkgroups, 125 (cento e vinte e cinco consoles de despacho) e 16.000
(dezesseis mil) usuários entre rádios móveis, fixos e portáteis digitais. Os sistemas de
rádio da PMMG estão em constante processo de modernização e ampliação, portanto,
todas as informações referentes a quantitativo de equipamentos instalados podem sofrer
alterações com a implantação de novos projetos de digitalização da rede de rádio em
andamento. O sistema possui instalado 01 (um) Servidor de interoperabilidade WAVE™ –
que amplia as comunicações permitindo que terminais robustecidos, smartphones,
tablets e computadores se comuniquem seguramente na rede P-25 - conectado ao
Controlador Central via IP por meio da rede de dados móveis. Para integração dos
terminais do tipo smartphone, tablet ou desktop, a CONTRATADA poderá utilizar o
servidor de interoperabilidade disponível no sistema de rádio da PMMG instalado na RMBH
(servidor Wave) ou fornecer servidor específico, com capacidade suficiente para tal
aplicação de forma integrada. Caso a solução proposta para interoperabilidade seja
diferente daquela já instalada no controlador central da PMMG (servidor Wave), a
CONTRATADA deverá providenciar todos os recursos tecnológicos, hardware,
software, serviços e licenças para a instalação de novo servidor de interoperabilidade e
realizar a devida integração com o sistema existente, observando todas as normas
aplicáveis ao padrão de rádio digital P-25 bem como aquelas específicas do servidor de
interoperabilidade. Além da integração com o controlador central o novo servidor
também deverá ser integrado ao servidor Wave existente, permitindo que todos os
terminais e licenças de propriedade da PMMG em operação no servidor Wave sejam
utilizados de forma integrada com o novo servidor de interoperabilidade. As novas
licenças, em caso de utilização de novo servidor de interoperabilidade, também deverão
operar de forma integrada com o servidor Wave existente, de modo que a operação no
sistema seja totalmente integrada e transparente para os usuários conectados tanto pelo
servidor existente quanto por um novo servidor. Descrição completa nas Especificações
Técnicas abaixo neste Termo de Referência.

1.2. DOS LOTES:
1.2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
1.2.2. Os materiais componentes dos lotes foram agrupados em virtude da
relação que guardam entre si, visando a competição financeira entre fornecedores e
propiciar ao Estado economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participação de licitantes.
1.2.3. Nos termos do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018, o lote e 04 refere-se a cota reservada à contratação de ME e EPP, assim
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enquadradas como beneficiárias de tratamento diferenciado indicado no caput do
Art. 3º do mesmo Decreto;
1.2.4. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado
o disposto no item 1.2.9 deste termo de referência.
1.2.5. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota
principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º do Art. 11
do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a contratação do item
deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
1.2.6. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada definida nos
termos do inciso I do § 2º do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, desde que
idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.2.7. Nos termos do § 4º do Art. 8°, do Decreto Federal 8538/2015, será dada
prioridade nas aquisições dos itens das cotas reservadas, ressalvados os casos em
que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições
do pedido, justificadamente.
1.2.8. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
1.2.9. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do Art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018 se dará da seguinte forma:
1.2.9.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
1.2.9.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;
1.2.9.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
1.2.9.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
1.2.9.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no Art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
1.2.10. Os beneficiários enquadrados no item 1.2.9 deste edital deverão
declarar, segundo Anexo III - Modelos de Declarações e item 10.7.1.2 deste edital,
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 ao Art. 49 da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do
parágrafo único do Art. 13 Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
1.2.11. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis,
tais como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento
equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de
acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, obedecidas as disposições
pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
1.2.12. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LICENÇA VITALÍCIA
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DO TIPO USUÁRIO PARA CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA COBERTURA
DE TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL INTEGRADA AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL
P-25 VHF DA PMMG IMPLANTADO NA RMBH. – (CÓDIGO SIAD 104876).
2.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E GERAIS DAS LICENÇAS DE
INTEROPERABILIDADE DO TIPO USUÁRIO
2.1.1. Licença vitalícia do tipo usuário com capacidade de ampliar as
comunicações de rádio permitindo que terminais do tipo smartphones e tablets se
comuniquem seguramente na rede de rádio P-25 conectando-se ao controlador
central via IP por meio da rede de dados móveis das operadoras de telefonia móvel.
2.1.2. Buscando maior economicidade bem como a utilização racional dos bens
públicos, a PMMG facultará a utilização dos recursos existentes (servidor de
integração WAVE disponível no sistema de rádio digital da PMMG na RMBH) para
operacionalizar a interoperabilidade entre a rede de telefonia móvel e o sistema de
radiocomunicação digital da PMMG instalado na RMBH.
2.1.3. A PMMG possui sistema de radiocomunicação digital troncalizado P-25
Fase 2 e convencional P-25 Fase 1, integrado e conectado a um Controlador Central
na cidade de Belo Horizonte.
2.1.4. O sistema da RMBH, fabricado e fornecido pela empresa Motorola
Solutions, possui controlador central Astro 25, série M2 Core, com capacidade para
controlar até 75 Estações Rádio Base, 500 (quinhentos) canais de
conversação/talkgroups, 125 (cento e vinte e cinco consoles de despacho) e 16.000
(dezesseis mil) usuários entre rádios móveis, fixos e portáteis digitais. Os sistemas
de rádio da PMMG estão em constante processo de modernização e ampliação,
portanto, todas as informações referentes a quantitativo de equipamentos instalados
podem sofrer alterações com a implantação de novos projetos de digitalização da
rede de rádio em andamento.
2.1.5. O sistema possui instalado 01 (um) Servidor de interoperabilidade
WAVE™ – que amplia as comunicações permitindo que terminais robustecidos,
smartphones, tablets e computadores se comuniquem seguramente na rede P-25 -
conectado ao Controlador Central via IP por meio da rede de dados móveis.
2.1.6. Para integração dos terminais do tipo smartphone, tablet ou desktop, a
CONTRATADA poderá utilizar o servidor de interoperabilidade disponível no sistema
de rádio da PMMG instalado na RMBH (servidor Wave) ou fornecer servidor
específico, com capacidade suficiente para tal aplicação de forma integrada.
2.1.7. Caso a solução proposta para interoperabilidade seja diferente daquela já
instalada no controlador central da PMMG (servidor Wave), a CONTRATADA deverá
providenciar todos os recursos tecnológicos, hardware, software, serviços e licenças
para a instalação de novo servidor de interoperabilidade e realizar a devida integração
com o sistema existente, observando todas as normas aplicáveis ao padrão de rádio
digital P-25 bem como aquelas específicas do servidor de interoperabilidade.
2.1.8. Além da integração com o controlador central o novo servidor também
deverá ser integrado ao servidor Wave existente, permitindo que todos os terminais
e licenças de propriedade da PMMG em operação no servidor Wave sejam utilizados
de forma integrada com o novo servidor de interoperabilidade. As novas licenças, em
caso de utilização de novo servidor de interoperabilidade, também deverão operar de
forma integrada com o servidor Wave existente, de modo que a operação no sistema
seja totalmente integrada e transparente para os usuários conectados tanto pelo
servidor existente quanto por um novo servidor. A figura abaixo demonstra as
integrações necessárias para implementação de um novo servidor:

Especificação de Material/Serviço 77 (32582018)         SEI 1250.01.0006085/2021-67 / pg. 96



Figura 01: Integrações necessárias para o novo servidor
2.1.9. O fornecimento de novo servidor de interoperabilidade bem
como o serviço de instalação e integração deverá ser previsto pela
CONTRATADA para o primeiro fornecimento de licença de usuário,
independente do quantitativo e sem ônus para a CONTRATANTE. O novo
servidor deverá possuir capacidade instalada de 1(uma licença de usuário), 1(uma)
licença do tipo desktop, 1 (uma) licença de grupo P-25 e 1 (uma) licença de grupo
virtual. O novo servidor deverá fornecer dados, possuir todas as licenças
necessárias habilitadas para integração ao controlador central existente e permitir
que o controlador central do sistema de rádio da PMMG instalado na RMBH tenha
acesso aos dados armazenados pelo novo servidor.
2.1.10. As licenças instaladas no novo servidor deverão ser do tipo vitalícia e
serem instaladas pela CONTRATADA no servidor a ser fornecido para essa
finalidade.
2.1.11. O novo servidor (caso a solução proposta para interoperabilidade seja
diferente daquela já instalada no controlador central da PMMG - servidor Wave
Motorola) deverá processar localmente os dados que possam gerar informações
úteis ao ambiente de operação, armazenar e possibilitar recuperar localmente os
dados, proporcionar a consciência situacional para os usuários dos terminais
smartphones e desktops; prover segurança dos dados, prevenir acesso não
autorizado, assegurar a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos dados
que serão repassados ao sistema. O servidor também deverá possibilitar o
gerenciamento dos terminais remotamente permitindo a configuração e
provisionamento pela interface aérea de transmissão de dados.
2.1.12. O hardware do novo servidor deverá possuir capacidade de expansão,
mediante instalação de novas licenças, para até 2.000 (duas mil) licenças de usuários
para instalação em smartphones e tablets, 1.000 (mil) licenças do tipo desktop, 200
(duzentas) licenças de grupo P-25 e 200 (duzentas) licenças de grupo virtual.
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2.1.13. A licença de usuário para interoperabilidade entre a rede de telefonia
móvel pública e a rede de rádio comunicação digital padrão P-25 da PMMG implantada
na RMBH deverá ser capaz de integrar o usuário de equipamento do tipo smartphone
ou tablet, com sistema operacional Android ou iOS, conectado à rede de telefonia
pública e rede Wi-fi, ao sistema de comunicação de rádio operacional da PMMG
implantado na RMBH, seja pelo servidor existente (servidor Wave) ou por novo
servidor a ser implantado, para comunicação de voz com criptografia AES na rede de
rádio digital P-25.
2.1.14. As chamadas de voz digitais na rede de rádio do sistema P-25 devem ser
realizadas pelo aplicativo do sistema instalado no smartphone ou tablet, conectados
ao servidor de Interoperabilidade telefônica da PMMG (existente ou adicionado), por
meio de conectividade celular: 4G, 3G, 2G ou Wi-Fi.
2.1.15. O aplicativo deverá ser disponibilizado de forma segura em plataforma
oficial de download para os sistemas Android e iOS.
2.1.16. Os serviços de download e instalação do aplicativo serão de
responsabilidade da CONTRATANTE.
2.1.17. As licenças de usuários deverão ser do tipo vitalícia, devendo ser
instaladas pela CONTRATADA no servidor WAVE existente ou no novo servidor a
ser fornecido para essa finalidade.
2.1.18. AMOSTRA
2.1.18.1. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço)
que apresentar solução com servidor de integração diferente do existente (servidor
Wave Motorola), disponibilizado pela PMMG, deverá apresentar amostra do produto
ofertado em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro,
sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
2.1.18.2. Os testes deverão ser realizados sem prejudicar os sistemas de rádio da
PMMG em utilização e sem remanejar equipamentos da PMMG.
2.1.18.3. A data e local onde serão realizados os procedimentos de avaliação
técnica das amostras serão informados no chat da seção de licitação, durante a
realização do pregão eletrônico, de forma a permitir o acompanhamento das
avaliações por todos os participantes do certame.
2.1.18.4. As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas com o do
nome da empresa e número do processo na embalagem original de comercialização e
rótulo de acordo com a legislação vigente (número do lote, data de fabricação, prazo
de validade, razão social e endereço do fabricante e importador e nome do
responsável técnico), com instruções de uso em português, advertências
e precauções.
2.1.18.5. A amostra deverá possuir capacidade mínima que possibilite a realização
de todos os testes. Também deverá ser providenciada a integração da amostra ao
sistema da PMMG, conforme critérios técnicos contidos nesta especificação,
observando todas as normas P-25 aplicáveis ao servidor de interoperabilidade.
2.1.18.6. A licitante que optar pela utilização de servidor diferente do existente no
sistema de rádio da RMBH deverá realizar a integração da amostra ao sistema de
rádio da RMBH por meio de interface padrão do sistema P-25.
2.1.18.7. As amostras deverão possuir todas as licenças e funções habilitadas
conforme especificado neste Termo de Referência bem como software para
programação, cabos de programação, antenas, cabos, conectores, suportes e
demais acessórios necessários para realização dos testes e verificação de todas as
funcionalidades requisitadas.
2.1.18.8. Deverão ser providenciados todos os materiais e serviços necessários
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para a realização dos testes práticos, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
2.1.18.9. Após a realização dos testes o licitante deverá providenciar a retirada e
transporte dos equipamentos instalados como amostra ou protótipo, sem nenhum
ônus para o CSA-TIC/PMMG.
2.1.18.10. A amostra do novo servidor deverá possuir solução de servidor de
integração, conectividade e exploração da rede de telefonia móvel com no mínimo 10
(dez) licenças de usuário disponível para instalação em smartphones ou tablets, 1
(uma) licença do tipo desktop incluindo acessórios, 2 (duas) licenças de grupo P-25 e
2 (duas) licenças de grupo virtual
2.1.18.11. Quando se tratar de item de valor unitário não significativo ou que a
amostra/protótipo seja de um produto descartável ou que fique inutilizável após os
testes, a Administração ficará com o item e providenciará o seu descarte 30 dias
após a homologação do procedimento licitatório.
2.1.18.12. Itens com valores mais significativos ou que a amostra/protótipo não seja
de um produto descartável ou os testes realizados não inutilizem o produto, a
amostra poderá ser restituída após o término da licitação mediante solicitação do
licitante, ou então deduzida do montante a ser entregue.
2.1.18.13. Os procedimentos de avaliação técnica das amostras serão realizados
pela equipe técnica da Seção de Rádio/CTT.
2.1.18.14. As amostras/protótipos apresentados pelos licitantes deverão ser de lote
comercial, não sendo aceitos produtos produzidos com o único fim de serem
apresentados como amostras.
2.1.18.15. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou
não a entregar no prazo estabelecido.
2.1.18.16. A entrega das amostras/protótipos é de inteira responsabilidade do
licitante, não podendo a Administração Pública responder por quaisquer extravios ou
fatos de terceiros.
2.1.18.17. Será realizada a comparação entre a amostra apresentada pelo licitante e
as especificações técnicas do item ao qual a amostra corresponde, bem como às
características gerais e mandatórias do objeto desta licitação.
2.1.18.18. Serão aprovadas as amostras que atenderem totalmente às
especificações técnicas e características gerais e mandatórias do objeto desta
licitação.
2.1.18.19. Caso haja REPROVAÇÃO do produto apresentado como amostra pelo
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço), o licitante
provisoriamente classificado em segundo lugar será oportunamente convocado para
apresentação de amostra do produto ofertado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, e
assim sucessivamente, até que seja selecionado produto com amostra aprovada.
2.1.18.20. O direito de interpor recurso e exercitar o contraditório e a ampla defesa
frente ao laudo ou parecer que concluir pela desconformidade da amostra ao objeto
da licitação será assegurado, devendo ser realizado no momento da fase recursal,
conforme Edital.
2.1.18.21. Poderão ser agregados à análise, para efeito de orientação técnica,
classificação ou desclassificação, indicadores da experiência anterior no uso do
produto pelo ÓRGÃO/ENTIDADE, bem como informações junto a outros órgãos
públicos ou privados que já tenham usado o produto, além da análise de prospecto
ou catálogo do material.
2.1.18.22. Os Pareceres da área técnica, contendo o resultado da avaliação técnica
das amostras, serão divulgados a todos os licitantes no chat do pregão, bem como
no quadro de avisos do Portal de Compras, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após
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o recebimento das amostras.
2.1.18.23. Todos os custos de mão de obra, transporte, instalação, desinstalação,
recolhimento, entrega e retirada de todos os equipamentos e materiais que
compõem a amostra deverão correr por conta da licitante.
2.1.18.24. Serão avaliados os seguintes critérios objetivos das amostras e/ou serão
realizados os seguintes testes:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

O novo servidor deverá integrar os terminais do tipo smartphone ou tablet e terminais desktop
com a rede de rádio digital P-25 da PMMG, instalada na RMBH, incluindo o servidor Wave
existente, possibilitando a comunicação de voz bidirecional em tempo real entre terminais pela
rede de dados móveis das operadoras de telefonia pública, internet e rede de rádio P-25 da
PMMG;

A amostra da solução de servidor de integração, conectividade e exploração da rede de telefonia
móvel deverá ser instalada com a seguinte capacidade:

2 (duas) licenças de grupo P-25;
2 (duas) licenças de grupo virtual;
10 (dez) licenças de usuário para instalação em smartphones;
1 (uma) licenças do tipo desktop;
1 (um) kit para licenças do tipo desktop* (console de despacho).

Deverá despachar em grupos de conversação pelas licenças do tipo desktop;

Deverá realizar comunicação com terminais do tipo smartphone e terminais de rádio P-25 do
sistema de rádio da RMBH e do servidor Wave existente;

Deverá possibilitar a localização dos terminais do tipo smartphone.

* O kit para licenças do tipo desktop deverá conter:

Um microfone de mesa de baixa captação de ruído ambiente com haste fixa ou flexível,
Um microfone com fone de ouvidos externos (HEADSET) por meio de conector ou
adaptador. O referido fone de ouvido deverá ser mono auricular com microfone labial com
sistema de cancelamento de ruído e adaptador necessário à conexão com a console de
despacho. O fone de ouvido/microfone deverá ser resistente e robusto, apropriado para o
serviço de despachador;
Dois alto falantes ou caixa de som para operar em viva voz com controles individuais de
volume;
Um pedal resistente e robusto com comutador de pé para acionamento de PTT. 

3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo máximo para fornecimento do objeto que consta neste Termo
de Referência, objeto deste RP (Registro de Preços) será de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir da assinatura do Contrato.
4. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
4.0.1. A licença aplicável ao servidor de interoperabilidade existente (servidor
Wave Motorola) ou ao novo servidor de interoperabilidade deve apresentar garantia
mínima de suporte para 60 (sessenta) meses.
4.0.1.1. Havendo necessidade de instalação de novo servidor de
interoperabilidade com a rede de telefonia pública, o prazo de garantia de suporte
para o novo servidor também deverá ser de 60 (sessenta) meses, contados a partir
da entrega dos equipamentos;
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4.1. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo
os equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas neste Termo de
Referência;
4.2. A licitante, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços,
deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do fabricante, na
cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual será responsável
pela manutenção e devolução dos equipamentos já manutenidos em garantia, no
prazo estabelecido no certame;
4.3. Equipamentos em garantia, cujo defeito não comprometa o
funcionamento do servidor de interoperabilidade, quando necessitarem de
manutenção, deverão ser recolhidos na sede do CTT, em até 03 (três) dias úteis pela
CONTRATADA. Em até 15 (quinze) dias corridos, a CONTRATADA deverá devolvê-
los manutenidos ou, se necessário, trocados em definitivo por equipamentos novos,
mediante laudo técnico. Ambos os prazos devem ser considerados a partir do
acionamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser
via e-mail ou telefone;
4.4. Em caso de necessidade de manutenção externa de equipamentos que
causem a indisponibilidade do servidor de interoperabilidade,
a CONTRATADA deverá providenciar dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
a instalação de equipamento provisório com objetivo de garantir o funcionamento do
sistema de modo contínuo, até que o equipamento retirado seja manutenido e
reinstalado no seu local de origem. O prazo deve ser considerado a partir da
detecção automática por sistema de monitoramento ou acionamento da
CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser via e-mail ou
telefone;
4.5. Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão
correr por conta da CONTRATADA;
4.6. A garantia técnica será considerada a partir da data de recebimento
definitivo do equipamento, sendo composta de serviços de reparo ou reposição de
peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, de todo equipamento e
seus acessórios, salvo se constatada e comprovada a indevida utilização do
equipamento pela CONTRATANTE, situação em que a CONTRATADA arcará com
os custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à
constatação e comprovação da utilização indevida pela CONTRATANTE;
4.7. As despesas relativas à movimentação de componentes ou placas com
defeitos de fabricação dentro do país, ou do Brasil para o país de origem e do país de
origem para o Brasil, incluindo, mas não se limitando a fretes, tributos, seguros,
“handling”, taxas, bem como aqueles referentes ao envio das mesmas peças
defeituosas para execução da garantia, durante todo o período de garantia, são de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
 

RESPONSÁVEIS PELA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

 

RENATO FARINA BARRETO, CAP PM

CHEFE DA DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS

 

SAMIR ALMEIDA KAMOND TARABAY, 2º TEN PM
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ADJ DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS
 

Documento assinado eletronicamente por Samir Almeida Kamond Tarabay,
2º Tenente, em 21/07/2021, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Renato Farina Barreto, Capitão,
em 22/07/2021, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32582018 e o código CRC C9E43340.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32582018
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Gerencia de Pesquisas e Projetos

 

Especificação de Material/Serviço PMMG/DTS-3 nº. 78/2021
Belo Horizonte, 21 de julho de 2021.

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS

APÊNDICE VII AO ANEXO I

LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO GRUPO P-25 PARA CONECTIVIDADE E
EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL E REDE
DE DADOS, INTEGRADAS AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA

PMMG IMPLANTADO NA RMBH.

PREGÃO ELETRÔNICO  N.º XXXX/20____

1. DO OBJETO:
1.1. O presente termo de referência, para realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, do Tipo Menor Preço, tem por
objeto o registro de preços para a eventual a Aquisição de Licenças de grupo P-
25, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Apêndice I
desse anexo:
 

LOTE 08

Item Descrição/
Especificação

Código
do

material
(SIAD)

Unidade
de

Medida
Qtde

Valor
Médio

Unitário
(R$)

Valor
Médio
Total
(R$)

01

LICENÇA
VITALÍCIA DO

TIPO GRUPO P-
25 PARA

CONECTIVIDADE
E EXPLORAÇÃO
DA COBERTURA
DE TELEFONIA

PÚBLICA MÓVEL
E REDE DE
DADOS,

INTEGRADAS
AO SISTEMA DE
RÁDIO DIGITAL
P-25 VHF DA

104906 Unidade
200

(DUZENTAS)
XXXXXX XXXXXX
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P-25 VHF DA
PMMG

IMPLANTADO
NA RMBH.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LICENÇA VITALÍCIA DO TIPO GRUPO P-25
PARA CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE TELEFONIA PÚBLICA
MÓVEL E REDE DE DADOS, INTEGRADAS AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA
PMMG IMPLANTADO NA RMBH. Licença vitalícia do tipo grupo P-25 com capacidade de
ampliar as comunicações de rádio permitindo que terminais do tipo smartphones e
tablets se comuniquem seguramente na rede de rádio P-25 conectando-se ao
controlador central via IP por meio da rede de dados móveis das operadoras de
telefonia móvel e por meio de terminais do tipo desktop conectados pela internet.
Buscando maior economicidade bem como a utilização racional dos bens públicos, a
PMMG facultará a utilização dos recursos existentes (servidor de integração WAVE
disponível no sistema de rádio digital da PMMG na RMBH) para operacionalizar a
interoperabilidade entre a rede de telefonia móvel e rede de dados com o sistema de
radiocomunicação digital da PMMG instalado na RMBH. A PMMG possui sistema de
radiocomunicação digital troncalizado P-25 Fase 2 e convencional P-25 Fase 1,
integrado e conectado a um Controlador Central na cidade de Belo Horizonte. O
sistema da RMBH, fabricado e fornecido pela empresa Motorola Solutions, possui
controlador central Astro 25, série M2 Core, com capacidade para controlar até 75
Estações Rádio Base, 500 (quinhentos) canais de conversação/talkgroups, 125 (cento e
vinte e cinco consoles de despacho) e 16.000 (dezesseis mil) usuários entre rádios
móveis, fixos e portáteis digitais. Os sistemas de rádio da PMMG estão em constante
processo de modernização e ampliação, portanto, todas as informações referentes a
quantitativo de equipamentos instalados podem sofrer alterações com a implantação de
novos projetos de digitalização da rede de rádio em andamento. O sistema possui
instalado 01 (um) Servidor de interoperabilidade WAVE™ – que amplia as comunicações
permitindo que terminais robustecidos, smartphones, tablets e computadores se
comuniquem seguramente na rede P-25 - conectado ao Controlador Central via IP por
meio da rede de dados móveis. Para integração dos terminais do tipo smartphone,
tablet ou desktop a CONTRATADA  poderá utilizar o servidor de interoperabilidade
disponível no sistema de rádio da PMMG instalado na RMBH (servidor Wave) ou
fornecer servidor específico, com capacidade suficiente para tal aplicação de forma
integrada. Caso a solução proposta para interoperabilidade seja diferente daquela já
instalada no controlador central da PMMG (servidor Wave), a CONTRATADA deverá
providenciar todos os recursos tecnológicos, hardware, software, serviços e licenças
para a instalação de novo servidor de interoperabilidade e realizar a devida integração
com o sistema existente, observando todas as normas aplicáveis ao padrão de rádio
digital P-25 bem como aquelas específicas do servidor de interoperabilidade. Além da
integração com o controlador central o novo servidor também deverá ser integrado ao
servidor Wave existente, permitindo que todos os terminais e licenças de propriedade
da PMMG em operação no servidor Wave sejam utilizados de forma integrada com o
novo servidor de interoperabilidade. As novas licenças, em caso de utilização de novo
servidor de interoperabilidade, também deverão operar de forma integrada com o
servidor Wave existente, de modo que a operação no sistema seja totalmente integrada
e transparente para os usuários conectados tanto pelo servidor existente quanto por
um novo servidor. Descrição completa nas Especificações Técnicas abaixo neste Termo
de Referência.

1.2. DOS LOTES:
1.2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
1.2.2. Os materiais componentes dos lotes foram agrupados em virtude da
relação que guardam entre si, visando a competição financeira entre fornecedores e
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propiciar ao Estado economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a
ampla participação de licitantes.
1.2.3. Nos termos do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018, o lote e 04 refere-se a cota reservada à contratação de ME e EPP, assim
enquadradas como beneficiárias de tratamento diferenciado indicado no caput do
Art. 3º do mesmo Decreto;
1.2.4. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado
o disposto no item 1.2.9 deste termo de referência.
1.2.5. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota
principal, quando os lotes forem compostos nos termos do inciso I do § 2º do Art. 11
do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, a contratação do item
deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
1.2.6. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada definida nos
termos do inciso I do § 2º do Art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, desde que
idênticos os objetos, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.2.7. Nos termos do § 4º do Art. 8°, do Decreto Federal 8538/2015, será dada
prioridade nas aquisições dos itens das cotas reservadas, ressalvados os casos em
que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições
do pedido, justificadamente.
1.2.8. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.
1.2.9. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do Art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de
2018 se dará da seguinte forma:
1.2.9.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;
1.2.9.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;
1.2.9.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
1.2.9.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
1.2.9.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no Art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
1.2.10. Os beneficiários enquadrados no item 1.2.9 deste edital deverão
declarar, segundo Anexo III - Modelos de Declarações e item 10.7.1.2 deste edital,
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 ao Art. 49 da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do
parágrafo único do Art. 13 Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
1.2.11. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos hábeis,
tais como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento
equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o documento, de
acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda, obedecidas as disposições
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pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
1.2.12. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA LICENÇA VITALÍCIA
DO TIPO GRUPO P-25 PARA CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA
COBERTURA DE TELEFONIA PÚBLICA MÓVEL E REDE DE DADOS,
INTEGRADAS AO SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P-25 VHF DA PMMG
IMPLANTADO NA RMBH . – (CÓDIGO SIAD 104906);
2.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E GERAIS DAS LICENÇAS DE
INTEROPERABILIDADE DO TIPO DESKTOP.
2.1.1. Licença vitalícia do tipo grupo P-25 com capacidade de ampliar as
comunicações de rádio permitindo que terminais do tipo smartphones e tablets se
comuniquem seguramente na rede de rádio P-25 conectando-se ao controlador
central via IP por meio da rede de dados móveis das operadoras de telefonia móvel e
por meio de terminais do tipo desktop conectados pela internet.
2.1.2. Buscando maior economicidade bem como a utilização racional dos bens
públicos, a PMMG facultará a utilização dos recursos existentes (servidor de
integração WAVE disponível no sistema de rádio digital da PMMG na RMBH) para
operacionalizar a interoperabilidade entre a rede de telefonia móvel e rede de dados
com o sistema de radiocomunicação digital da PMMG instalado na RMBH.
2.1.3. A PMMG possui sistema de radiocomunicação digital troncalizado P-25
Fase 2 e convencional P-25 Fase 1, integrado e conectado a um Controlador Central
na cidade de Belo Horizonte.
2.1.4. O sistema da RMBH, fabricado e fornecido pela empresa Motorola
Solutions, possui controlador central Astro 25, série M2 Core, com capacidade para
controlar até 75 Estações Rádio Base, 500 (quinhentos) canais de
conversação/talkgroups, 125 (cento e vinte e cinco consoles de despacho) e 16.000
(dezesseis mil) usuários entre rádios móveis, fixos e portáteis digitais. Os sistemas
de rádio da PMMG estão em constante processo de modernização e ampliação,
portanto, todas as informações referentes a quantitativo de equipamentos instalados
podem sofrer alterações com a implantação de novos projetos de digitalização da
rede de rádio em andamento.
2.1.5. O sistema possui instalado 01 (um) Servidor de interoperabilidade
WAVE™ – que amplia as comunicações permitindo que terminais robustecidos,
smartphones, tablets e computadores se comuniquem seguramente na rede P-25 -
conectado ao Controlador Central via IP por meio da rede de dados móveis.
2.1.6. Para integração dos terminais do tipo smartphone, tablet ou desktop a
CONTRATADA poderá utilizar o servidor de interoperabilidade disponível no sistema
de rádio da PMMG instalado na RMBH (servidor Wave) ou fornecer servidor
específico, com capacidade suficiente para tal aplicação de forma integrada.
2.1.7. Caso a solução proposta para interoperabilidade seja diferente daquela já
instalada no controlador central da PMMG (servidor Wave), a CONTRATADA deverá
providenciar todos os recursos tecnológicos, hardware, software, serviços e licenças
para a instalação de novo servidor de interoperabilidade e realizar a devida integração
com o sistema existente, observando todas as normas aplicáveis ao padrão de rádio
digital P-25 bem como aquelas específicas do servidor de interoperabilidade.
2.1.8. Além da integração com o controlador central o novo servidor também
deverá ser integrado ao servidor Wave existente, permitindo que todos os terminais
e licenças de propriedade da PMMG em operação no servidor Wave sejam utilizados
de forma integrada com o novo servidor de interoperabilidade. As novas licenças, em
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caso de utilização de novo servidor de interoperabilidade, também deverão operar de
forma integrada com o servidor Wave existente, de modo que a operação no sistema
seja totalmente integrada e transparente para os usuários conectados tanto pelo
servidor existente quanto por um novo servidor. A figura abaixo demonstra as
integrações necessárias para implementação de um novo servidor:

Figura 01: Integrações necessárias para o novo servidor
2.1.9. O fornecimento de novo servidor de interoperabilidade bem
como o serviço de instalação e integração deverá ser previsto pela
CONTRATADA para o primeiro fornecimento de licença de grupo P-25,
independente do quantitativo e sem ônus para a CONTRATANTE. O novo
servidor deverá possuir capacidade instalada de 1(uma licença de usuário), 1(uma)
licença do tipo desktop, 1 (uma) licença de grupo P-25 e 1 (uma) licença de grupo
virtual. O novo servidor deverá fornecer dados, possuir todas as licenças
necessárias habilitadas para integração ao controlador central existente e permitir
que o controlador central do sistema de rádio da PMMG instalado na RMBH tenha
acesso aos dados armazenados pelo novo servidor.
2.1.10. As licenças instaladas no novo servidor deverão ser do tipo vitalícia e
serem instaladas pela CONTRATADA no servidor a ser fornecido para essa
finalidade.
2.1.11. O novo servidor (caso a solução proposta para interoperabilidade seja
diferente daquela já instalada no controlador central da PMMG - servidor Wave
Motorola) deverá processar localmente os dados que possam gerar informações
úteis ao ambiente de operação, armazenar e possibilitar recuperar localmente os
dados, proporcionar a consciência situacional para os usuários dos terminais
smartphones e desktops; prover segurança dos dados, prevenir acesso não
autorizado, assegurar a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos dados
que serão repassados ao sistema. O servidor também deverá possibilitar o

Especificação de Material/Serviço 78 (32582490)         SEI 1250.01.0006085/2021-67 / pg. 107



gerenciamento dos terminais remotamente permitindo a configuração e
provisionamento pela interface aérea de transmissão de dados.
2.1.12. O hardware do novo servidor deverá possuir capacidade de expansão,
mediante instalação de novas licenças, para até 2.000 (duas mil) licenças de usuários
para instalação em smartphones e tablets, 1.000 (mil) licenças do tipo desktop, 200
(duzentas) licenças de grupo P-25 e 200 (duzentas) licenças de grupo virtual.
2.1.13. A licença de grupo P-25 para interoperabilidade entre a rede de telefonia
móvel pública / rede de dados com a rede de rádio comunicação digital padrão P-25
da PMMG, implantada na RMBH, deverá ser capaz de integrar os usuários de
equipamento do tipo smartphone ou tablet, com sistema operacional Android ou iOS,
conectado à rede de telefonia pública e rede Wi-Fi, desktops conectados na internet
 e o servidor existente (servidor Wave) ao sistema de comunicação de rádio
operacional da PMMG implantado na RMBH, permitindo a comunicação de voz com
criptografia AES na rede de rádio digital P-25 entre os diversos usuários do mesmo
grupo de conversação.
2.1.14. As licenças de grupo P-25 deverão ser do tipo vitalícia, devendo ser
instaladas pela CONTRATADA no servidor WAVE existente ou no novo servidor a
ser fornecido para essa finalidade.
2.1.15. AMOSTRA
2.1.15.1. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço)
que apresentar solução com servidor de integração diferente do existente (servidor
Wave Motorola), disponibilizado pela PMMG, deverá apresentar amostra do produto
ofertado em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro,
sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
2.1.15.2. Os testes deverão ser realizados sem prejudicar os sistemas de rádio da
PMMG em utilização e sem remanejar equipamentos da PMMG.
2.1.15.3. A data e local onde serão realizados os procedimentos de avaliação
técnica das amostras serão informados no chat da seção de licitação, durante a
realização do pregão eletrônico, de forma a permitir o acompanhamento das
avaliações por todos os participantes do certame.
2.1.15.4. As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas com o do
nome da empresa e número do processo na embalagem original de comercialização e
rótulo de acordo com a legislação vigente (número do lote, data de fabricação, prazo
de validade, razão social e endereço do fabricante e importador e nome do
responsável técnico), com instruções de uso em português, advertências
e precauções.
2.1.15.5. A amostra deverá possuir capacidade mínima que possibilite a realização
de todos os testes. Também deverá ser providenciada a integração da amostra ao
sistema da PMMG, conforme critérios técnicos contidos nesta especificação,
observando todas as normas P-25 aplicáveis ao servidor de interoperabilidade.
2.1.15.6. A licitante que optar pela utilização de servidor diferente do existente no
sistema de rádio da RMBH deverá realizar a integração da amostra ao sistema de
rádio da RMBH por meio de interface padrão do sistema P-25.
2.1.15.7. As amostras deverão possuir todas as licenças e funções habilitadas
conforme especificado neste Termo de Referência bem como software para
programação, cabos de programação, antenas, cabos, conectores, suportes e
demais acessórios necessários para realização dos testes e verificação de todas as
funcionalidades requisitadas.
2.1.15.8. Deverão ser providenciados todos os materiais e serviços necessários
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para a realização dos testes práticos, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.
2.1.15.9. Após a realização dos testes o licitante deverá providenciar a retirada e
transporte dos equipamentos instalados como amostra ou protótipo, sem nenhum
ônus para o CSA-TIC/PMMG.
2.1.15.10. A amostra do novo servidor deverá possuir solução de servidor de
integração, conectividade e exploração da rede de telefonia móvel com no mínimo 10
(dez) licenças de usuário disponível para instalação em smartphones ou tablets, 1
(uma) licença do tipo desktop incluindo acessórios, 2 (duas) licenças de grupo P-25 e
2 (duas) licenças de grupo virtual.
2.1.15.11. Quando se tratar de item de valor unitário não significativo ou que a
amostra/protótipo seja de um produto descartável ou que fique inutilizável após os
testes, a Administração ficará com o item e providenciará o seu descarte 30 dias
após a homologação do procedimento licitatório.
2.1.15.12. Itens com valores mais significativos ou que a amostra/protótipo não seja
de um produto descartável ou os testes realizados não inutilizem o produto, a
amostra poderá ser restituída após o término da licitação mediante solicitação do
licitante, ou então deduzida do montante a ser entregue.
2.1.15.13. Os procedimentos de avaliação técnica das amostras serão realizados
pela equipe técnica da Seção de Rádio/CTT.
2.1.15.14. As amostras/protótipos apresentados pelos licitantes deverão ser de lote
comercial, não sendo aceitos produtos produzidos com o único fim de serem
apresentados como amostras.
2.1.15.15. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou
não a entregar no prazo estabelecido.
2.1.15.16. A entrega das amostras/protótipos é de inteira responsabilidade do
licitante, não podendo a Administração Pública responder por quaisquer extravios ou
fatos de terceiros.
2.1.15.17. Será realizada a comparação entre a amostra apresentada pelo licitante e
as especificações técnicas do item ao qual a amostra corresponde, bem como às
características gerais e mandatórias do objeto desta licitação.
2.1.15.18. Serão aprovadas as amostras que atenderem totalmente às
especificações técnicas e características gerais e mandatórias do objeto desta
licitação.
2.1.15.19. Caso haja REPROVAÇÃO do produto apresentado como amostra pelo
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor preço), o licitante
provisoriamente classificado em segundo lugar será oportunamente convocado para
apresentação de amostra do produto ofertado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, e
assim sucessivamente, até que seja selecionado produto com amostra aprovada.
2.1.15.20. O direito de interpor recurso e exercitar o contraditório e a ampla defesa
frente ao laudo ou parecer que concluir pela desconformidade da amostra ao objeto
da licitação será assegurado, devendo ser realizado no momento da fase recursal,
conforme Edital.
2.1.15.21. Poderão ser agregados à análise, para efeito de orientação técnica,
classificação ou desclassificação, indicadores da experiência anterior no uso do
produto pelo ÓRGÃO/ENTIDADE, bem como informações junto a outros órgãos
públicos ou privados que já tenham usado o produto, além da análise de prospecto
ou catálogo do material.
2.1.15.22. Os Pareceres da área técnica, contendo o resultado da avaliação técnica
das amostras, serão divulgados a todos os licitantes no chat do pregão, bem como
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no quadro de avisos do Portal de Compras, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após
o recebimento das amostras.
2.1.15.23. Todos os custos de mão de obra, transporte, instalação, desinstalação,
recolhimento, entrega e retirada de todos os equipamentos e materiais que
compõem a amostra deverão correr por conta da licitante.
2.1.15.24. Serão avaliados os seguintes critérios objetivos das amostras e/ou serão
realizados os seguintes testes:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

O novo servidor deverá integrar os terminais do tipo smartphone ou tablet e terminais
desktop com a rede de rádio digital P-25 da PMMG, instalada na RMBH, incluindo o
servidor Wave existente, possibilitando a comunicação de voz bidirecional em tempo
real entre terminais pela rede de dados móveis das operadoras de telefonia pública,
internet e rede de rádio P-25 da PMMG;

A amostra da solução de servidor de integração, conectividade e exploração da rede de
telefonia móvel deverá ser instalada com a seguinte capacidade:

2 (duas) licenças de grupo P-25;
2 (duas) licenças de grupo virtual;
10 (dez) licenças de usuário para instalação em smartphones;
1 (uma) licenças do tipo desktop;
1 (um) kit para licenças do tipo desktop* (console de despacho).

Deverá despachar em grupos de conversação pelas licenças do tipo desktop;

Deverá realizar comunicação com terminais do tipo smartphone e terminais de rádio P-
25 do sistema de rádio da RMBH e do servidor Wave existente;

Deverá possibilitar a localização dos terminais do tipo smartphone.

* O kit para licenças do tipo desktop deverá conter:

Um microfone de mesa de baixa captação de ruído ambiente com haste fixa ou flexível,
Um microfone com fone de ouvidos externos (HEADSET) por meio de conector ou
adaptador. O referido fone de ouvido deverá ser mono auricular com microfone labial com
sistema de cancelamento de ruído e adaptador necessário à conexão com a console de
despacho. O fone de ouvido/microfone deverá ser resistente e robusto, apropriado para o
serviço de despachador;
Dois alto falantes ou caixa de som para operar em viva voz com controles individuais de
volume;
Um pedal resistente e robusto com comutador de pé para acionamento de PTT.

3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. Do prazo e do local de entrega:O prazo máximo para fornecimento
do objeto que consta neste Termo de Referência, objeto deste RP (Registro de
Preços) será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da assinatura do
Contrato.
4. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
4.1. A licença aplicável ao servidor de interoperabilidade existente (servidor
Wave Motorola) ou ao novo servidor de interoperabilidade deve apresentar garantia
mínima de suporte para 60 (sessenta) meses;
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4.2. Havendo necessidade de instalação de novo servidor de
interoperabilidade com a rede de telefonia pública, o prazo de garantia de suporte
para o novo servidor também deverá ser de 60 (sessenta) meses, contados a partir
da entrega dos equipamentos;
4.3. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo
os equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas neste Termo de
Referência;
4.4. A licitante, no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços,
deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do fabricante, na
cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual será responsável
pela manutenção e devolução dos equipamentos já manutenidos em garantia, no
prazo estabelecido no certame;
4.5. Equipamentos em garantia, cujo defeito não comprometa o
funcionamento do servidor de interoperabilidade, quando necessitarem de
manutenção, deverão ser recolhidos na sede do CTT, em até 03 (três) dias úteis pela
CONTRATADA. Em até 15 (quinze) dias corridos, a CONTRATADA deverá devolvê-
los manutenidos ou, se necessário, trocados em definitivo por equipamentos novos,
mediante laudo técnico. Ambos os prazos devem ser considerados a partir do
acionamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser
via e-mail ou telefone;
4.6. Em caso de necessidade de manutenção externa de equipamentos que
causem a indisponibilidade do servidor de interoperabilidade,
a CONTRATADA deverá providenciar dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
a instalação de equipamento provisório com objetivo de garantir o funcionamento do
sistema de modo contínuo, até que o equipamento retirado seja manutenido e
reinstalado no seu local de origem. O prazo deve ser considerado a partir da
detecção automática por sistema de monitoramento ou acionamento da
CONTRATADA pela CONTRATANTE. Este acionamento poderá ser via e-mail ou
telefone;
4.7. Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão
correr por conta da CONTRATADA;
4.8. A garantia técnica será considerada a partir da data de recebimento
definitivo do equipamento, sendo composta de serviços de reparo ou reposição de
peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, de todo equipamento e
seus acessórios, salvo se constatada e comprovada a indevida utilização do
equipamento pela CONTRATANTE, situação em que a CONTRATADA arcará com
os custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à
constatação e comprovação da utilização indevida pela CONTRATANTE;
4.9. As despesas relativas à movimentação de componentes ou placas com
defeitos de fabricação dentro do país, ou do Brasil para o país de origem e do país de
origem para o Brasil, incluindo, mas não se limitando a fretes, tributos, seguros,
“handling”, taxas, bem como aqueles referentes ao envio das mesmas peças
defeituosas para execução da garantia, durante todo o período de garantia, são de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
 
 

RESPONSÁVEIS PELA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
 
 

 RENATO FARINA BARRETO, CAP PM
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CHEFE DA DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DT
 
 

SAMIR ALMEIDA KAMOND TARABAY, 2º TEN PM
ADj DTS3-GER PESQ PROJ E EAGE/DTS

 
Documento assinado eletronicamente por Samir Almeida Kamond Tarabay,
2º Tenente, em 21/07/2021, às 13:09, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Renato Farina Barreto, Capitão,
em 22/07/2021, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32582490 e o código CRC FD513E70.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32582490
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.
ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO PLANEJAMENTO  Nº
214/2021
(preenchida em papel timbrado da proponente)
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE      
ITEM 01 – _______, conforme especificação técnica do
item ____ do Anexo I do Edital.

VALORES
UNITÁRIOS

VALORES
TOTAIS

R$ R$

Prazo de
Garantia  

Prazo de
Entrega  
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.

.

.

Prazo de Validade da Proposta  

Local de Entrega  

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo
I do Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos,
encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação
e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus
anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.
 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 23/07/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 26/07/2021, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 27/07/2021, às 13:48, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32600015 e o código CRC CB8DF3C9.

Referência: Processo nº 1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32600015
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira - Belo Horizonte - CEP 30510-900

PADRÃO - Proposta Comercial de Serviço PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 32600015         SEI 1250.01.0006085/2021-67 / pg. 114

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.
PMMG/DTS/CSA-TIC LICITAÇÕES

Belo Horizonte, 21 de julho de 2021.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE

DECRETO ESTADUAL Nº  47.437, de 2018
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no
rol descrito no item 5.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a
impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 2018.
Data e local.
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______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 
 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o
disposto nos incisos III e IV  do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição
Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 23/07/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 26/07/2021, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 27/07/2021, às 13:48, conforme horário oficial de
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Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32600039 e o código CRC 1A06AAAB.

Referência: Processo nº 1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32600039
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira / Belo Horizonte - CEP 30510-900

Versão v.20.09.2020.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ANEXO IV- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PLANEJAMENTO Nº 214/2021

 
Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, entidade de direito público, por
intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, ÓRGÃO GERENCIADOR deste Registro
de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às determinações
contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Estadual
nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de
2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos Decretos Estaduais nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 48.012 de 22 de julho de 2020; nº. 46.311, de
16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26
de junho de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; pelas Resoluções Conjuntas
SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016; nº 8.898 de 14 de junho
2013; n.º 3458, de 22 de julho de 2003, com suas alterações posteriores; Resolução
SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014; Resolução SEPLAG nº 93, de 28
novembro de 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas condições
estabelecidas pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
– PLANEJAMENTO N.º  47/2021 firmam a presente Ata de Registro de Preços,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: <inserir>
ENDEREÇO: <inserir>
CNPJ/MF: <inserir>
REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>
 
BENEFICIÁRIO DO LOTE XXXX:  <inserir>
ENDEREÇO: <inserir>
CNPJ/MF: <inserir>
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <inserir>
REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>
CPF/MF: <inserir>
 
1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto aquisição de Terminais Robustecidos,
Rádios Móveis e Licenças, conforme especificações, exigências e quantidades
estabelecidas neste documento e seus apêndices, mediante contrato ou documento
equivalente, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos,
sob demanda, futura e eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública
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http://www.planejamento.mg.gov.br/legislacao/resolucoes/category/9-2009?start=90


do Estado de Minas Gerais.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
2.1. Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de acordo
com os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO SIAD MARCA/

MODELO QUANTIDADE UNIDADE DE
FORNECIMENTO

PREÇO
UNITÁRIO 

PREÇO
TOTAL

        

        

        

        

2.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a
firmar as contratações que deles poderão advir, não estando obrigada a
adquirir uma quantidade mínima, facultando-se a realização de licitação
específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2.1.2. Os quantitativos solicitados são estimados e representam as
previsões dos Órgãos e Entidades para as compras durante o prazo de
vigência deste instrumento.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO
PARTICIPANTES
3.1. O órgão gerenciador será a PMMG, através do CSA-TIC/PMMG.
3.2. São participantes deste Registro de Preços, os seguintes órgãos: NÃO
HÁ ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, outros entes da
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional que não tenham participado
do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013 e na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
3.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5.1. As aquisições ou contratações adicionais, por outros
órgãos/entidades não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.
4.2. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de
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eventual variação daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo
dos bens registrados, conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do
caput do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
5.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
5.3.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso
frustrada a negociação;
5.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de
preços e, na recusa desses ou concomitantemente, os licitantes
remanescentes do procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de
negociação, observada a ordem de registro e classificação.

5.4. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e
justificar as alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos
componentes dos custos devidamente justificada.
5.5. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso,
sujeito às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação
do fornecedor prevista nesta Ata.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante
publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e adotar as medidas
cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III
do §1º do art. 15 do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013.
5.7. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
5.8. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
6.1. O fornecedor poderá ter o seu registro cancelado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo
administrativo específico, quando:

6.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.1.3. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na
hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
6.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal
nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

6.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.2.1. Por razões de interesse público;
6.2.2. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da
Administração.

6.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
7.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da
licitação que deu origem à presente Ata e será formalizada mediante (a) termo de
contrato; (b) emissão de nota de empenho de despesa; ou (c) autorização de
compra; conforme disposto no artigo 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
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de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311,
de 16 de setembro de 2013.
7.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
7.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor e aceita pela Administração.
7.4. Previamente à formalização de cada nota de empenho, Autorização
de Fornecimento ou instrumento equivalente, o Órgão participante realizará
consulta ao SICAF, CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de
contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de
habilitação.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. A contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.1.1. advertência por escrito;
8.1.2. multa de até:

8.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor da prestação de
serviços após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso
de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos
que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor
ou, ainda fora das especificações contratadas ;
8.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

8.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
8.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002;
8.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

8.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5.
8.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
8.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de
janeiro de 2002.
8.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

8.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
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comprovados.
8.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
8.7. As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas e publicadas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP
e no Cadastro Geral de Fornecedores no Âmbito da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder  Executivo Estadual - CAGEF.
8.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

8.8.1. Retardarem a execução do objeto;
8.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

8.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances.

8.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
8.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
8.10. Os contratantes ou adjudicatários serão notificadas dos atos que
forem praticados nos processos de aplicação de penalidades sucessivamente
por:
8.11. Endereço eletrônico dos representantes credenciados ou do
fornecedor cadastrado, com aviso de recebimento, conforme o art. 7°,
parágrafo 2°, do Decreto no 46.668/2014;
8.12. Os adjudicatários informam neste ato os endereços eletrônicos (e-
mail) para os quais devem ser enviadas as notificações de comunicação;

1. ____________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________;
4. ____________________________________________________________;

8.12.1. Enviadas as notificações para os endereços informados, as
empresas ficam obrigadas a declararem o seu recebimento, em resposta à
mensagem de notificação, no prazo máximo de dois dias úteis;

8.13. Notificação expedida pelo SEI - Sistema Eletrônico Integrado,
a qual será enviada para o contratado ou adjudicatário cadastrado,
para que constitua sua assinatura eletrônica ao termo;

8.13.1. Após 05 (cinco) dias úteis de envio do termo de notificação,
conforme registro de movimentação processual do SEI, caso não tenha
sido exarada a assinatura mencionada no item 8.13 ou não tenha havido
manifestação de resposta, a empresa será considerada notificada para
todos os efeitos decorrentes da conclusão do procedimento de aplicação de
penalidades;

8.14. Pelo correio, por meio de carta registrada com aviso de
recebimento;

8.14.1. Será considerada válida a notificação enviada pelo correio, cujo
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recebimento tenha sido efetuado por funcionário da pessoa física ou jurídica
contratante;

8.15. Por meio de ofício, entregue mediante recibo, que poderá
ser assinado pelo sócio-proprietário, representante legal ou
funcionário do contratado ou adjudicatário;
8.16. Mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais - DOMG -, caso o fornecedor se encontre em lugar ignorado ou
inacessível, depois de exauridas as possibilidades descritas nos incisos
anteriores.

9. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Ficam vinculados a esta Ata, independente de transcrição, o Termo
de Referência e o edital de licitação.
9.2. Cabe à CSA-TIC/PMMG gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº
46.311, de 16 de setembro de 2013.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata
de Registro de Preços, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

 
Por estarem justas e acertadas, firmam os partícipes o presente instrumento, em
meio eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais.
 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 23/07/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 26/07/2021, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 27/07/2021, às 13:49, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32600182 e o código CRC 3E4166AE.

Referência: Processo nº 1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32600182
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira / Belo Horizonte - CEP 30510-900

Versão v.20.09.2020.
Processo nº 1250.01.0006085/2021-67

ANEXO V

TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº
_____________, DE COMPRA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM
O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMÉDIO
DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERIAS E A
EMPRESA [INSERIR NOME
DA EMPRESA], NA FORMA
ABAIXO:

 

 

A Polícia Militar de Minas Gerais por meio do Centro de Suprimentos e Aquisições de
Tecnologia da Informação e Comunicação da PMMG, CSA-TIC/PMMG, com sede na Av.
Amazonas, 6.455, bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG, CEP 30.510-900, endereço
de correio eletrônico: csa-licitacoes@pmmg.mg.gov.br e
csatic.pmmg@gmail.com, inscrito no CNPJ sob o nº 16.695.025/0001-97, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Sílvio Luis Teixeira
Mendes, Ten Cel PM, portador da Carteira de Identidade RG nº MG5.771.336 SSP/MG
e inscrita no CPF sob o nº 995.145.916-15 e a empresa [inserir nome da
empresa], endereço de correio eletrônico: [inserir email], inscrito(a) no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número [inserir nº do CNJP], com sede
na [inserir nome da cidade sede da empresa], neste ato representado pelo
Sr(a). [inserir nome do representante da contratada], portador(a) da Carteira de
Identidade RG nº [inserir nº do RG], expedida pela [inserir órgão expedidor], e CPF
nº [inserir nº do CPF], doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
planejamento nº 214/2021, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, e
subsidiariamente pela nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores, aplicando-
se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda
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que não citadas expressamente.
1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição  de Terminais
Robustecidos, Rádios Móveis e Licenças, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº 214/2021 e
à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
 

ITEM  DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO/
MENSAL

(R$)

VALOR
TOTAL
ANUAL

(R$)
1     
2     
3     
...     

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DOS OBJETOS
:
2.1.1. Os prazos de entrega e prestação de serviços serão de 90 (noventa)
dias corridos, contados a partir da confirmação de recebimento na nota de empenho,
a ser entregue conforme descritos nos apêndices ao anexo I Termo de Referência;
2.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.2.1. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Seção de
Suprimentos/Almoxarifado do CSA-TIC/PMMG, Avenida Amazonas, 6455, Gameleira,
Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, entre 09hs às 16:30hs, exceto
nas quartas-feiras quando deverá ser entregue entre as 09h as 12:30hs.
2.2.2. Os demais órgãos participantes indicarão o local de entrega no momento
da contratação;
2.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
2.3.1. Os produtos serão recebidos:
2.3.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com a especificação, oportunidade em que se
observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em
confronto com a respectiva nota de empenho;
2.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 30 (trinta)  dias corridos,
contados a partir do recebimento provisório.
2.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo
ser providenciada a mão-de-obra necessária.
2.3.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela Seção de
Suprimentos/Almoxarifado do CSA-TIC não exclui a responsabilidade civil do
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fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades
com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a
Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.
2.4. Cronograma físico-financeiro:
2.4.1. Não se aplica.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da
publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa; podendo ser prorrogado
nos termos do art. 57, II,  da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses,
desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
3.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a
Administração mantém interesse na realização do serviço;  
3.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;  
3.1.4. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições
iniciais de habilitação. 
3.1.5. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o
interesse na prorrogação; 

3.1.5.1.  A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual.

3.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante
celebração de termo aditivo.

4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1. O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por
extenso]).
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:
   [inserir dotação]
5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita
no início de cada exercício financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do Estado
de Minas Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico,  a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
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definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados
pela CONTRATANTE. Para os demais participantes, o pagamento será realizado a
crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, de acordo com
normativo próprio a que se sujeita, mantendo-se os prazos e condições
estabelecidas no edital e seus anexos.
6.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se
referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva comprovação da
execução do objeto, se houver.
6.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota  Fiscal Eletrônica
(DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da
assinatura digital e a autenticidade do arquivo  digital da NF-e (o destinatário tem à
disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a
concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria
da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
6.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo
gestor.
6.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
6.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa  exclusiva da Administração,
o valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do
efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia –SELIC.
6.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
6.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao
sancionamento da empresa e rescisão contratual.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 
7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.        
8.  CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
8.1. Não haverá exigência de garantia financeira da execução para o presente
certame.
9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo Chefe, adjunto
ou militar mais antigo da Seção de Suprimentos do CSA-TIC/DTS/PMMG.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – REGIME DE EXECUÇÃO
10.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Termo
de Referência e no Edital.
10.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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E DA CONTRATADA
11.1. DA CONTRATADA:
11.1.1. Prestar os serviços e fornecer os produtos nas quantidades, prazos e
condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes nos apêndices;
11.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.
11.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.
11.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos serviços empregados, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato.
11.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de  acordo  com  as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.
11.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e descarregamento
dos materiais necessários a prestação, se houver.
11.1.7. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de
Referência, seus apêndices e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua
proposta.
11.1.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à entidade
estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade,
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
11.1.9. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na prestação
dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.
11.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
11.1.11. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento
dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da
CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
11.1.12. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
11.1.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para
representá-lo no local da execução do objeto contratado.
11.1.14. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos
seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
objeto;
11.2. DA CONTRATANTE:
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11.2.1.  Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas notas
fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.
11.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.
11.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas a irregularidades observadas durante o
recebimento dos itens solicitados.
11.2.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
11.2.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta
11.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.
11.2.7. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas.
11.2.8. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
11.2.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
11.2.10. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
11.2.11. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
11.2.12. Disponibilizar local adequado para a entrega e a prestação do serviço, 
caso necessário.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
12.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados,
observem o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos
contratos. Em consequência desta política, define, com os propósitos dessa
disposição, os seguintes termos:

12.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento
ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um
agente público no processo de licitação ou execução do contrato;
12.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de
influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em
detrimento do CONTRATANTE;
12.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre
os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das
propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o CONTRATANTE dos
benefícios da competição livre e aberta;
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12.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de
influenciar a participação delas no processo de licitação ou afetar a
execução de um contrato;
12.2.5. “prática obstrutiva” significa:

12.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente
provas materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos
investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do
CONTRATANTE ou outro órgão de Controle sobre alegações de
corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar,
assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a
liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para
a investigação; ou
12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício
do direito do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle de investigar
e auditar.

12.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as
sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou
por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias
ou coercitivas durante o procedimento licitatório.
12.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim
como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009,
deve ser encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção
das medidas cabíveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO
13.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam
cônjuges, companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, salvo se
investidos por concurso público.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17  de julho 
de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
14.1.1. advertência por escrito;
14.1.2. multa de até:
14.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;
14.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após ultrapassado o prazo
de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado objeto, ou entrega com vícios ou
defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o
valor ou, ainda fora das especificações contratadas;
14.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
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equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou
norma da legislação pertinente.
14.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
14.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual,
nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
14.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
14.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 14.1.1, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5.
14.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002.
14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
14.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
14.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no  mesmo processo
administrativo sancionatório.
14.7. As sanções relacionadas nos itens 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
14.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
14.8.1. Retardarem a execução do objeto;
14.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;
14.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
14.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
14.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
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da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral
do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização –PAR.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizações e multas.

15.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA
com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
15.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
15.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual,
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,
será assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem
prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES
16.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo
art. 65 de Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela
autoridade competente.

16.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
16.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
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subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO
18.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de
imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da
Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas
Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato,
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado
eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 23/07/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 26/07/2021, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 27/07/2021, às 13:49, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32640287 e o código CRC 487B5D74.

Referência: Processo nº 1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32640287
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Versão v.20.09.2020.

TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

PARA REGISTRO DE PREÇO

ANEXO VI - MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS
NÃO PARTICIPANTES

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - PLANEJAMENTO N.º
214/2021

 

TERMO DE ADESÃO

Termo de Adesão que entre si celebram a PMMG, POR
INTERMÉDIO do CSA-TIC, na qualidade de Órgão
Gerenciador e o(a) _________________________________,
como Órgão Não-Participante, para fins de participação no
Registro de preços Nº XXX/XXXX para aquisição de [inserir
objeto], mediante contrato, para Órgãos e Entidades da
Administração Pública do Estado de Minas Gerais, conforme
especificações e condições previstas neste edital e seus
anexos.

Por este termo de Adesão, o(a)
___________________________, inscrito(a) no CNPJ sob o
n.° ________________, com sede na
________________________, neste ato representado(a)
pelo(a) Sr(a) ______________________________ concorda
com os termos do Registro de Preços n° XX/20XX promovido
pela [inserir órgão], POR INTERMÉDIO da [inserir setor] da ,
inscrita no CNPJ sob o n° [inserir CNPJ] neste ato
representada pela Sr(a). [inserir autoridade competente],
conforme previsto no Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de
setembro de 2013, cuja descrição encontra-se na planilha a
seguir.

 

ITENS ADERIDOS

Sequência
Código
Item

Material
Descrição
do Item

Unidade
de

Aquisição
Local Periodicidade Quantidade Solicitada
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1       

 

Belo Horizonte,             de                               de       

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 23/07/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 26/07/2021, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 27/07/2021, às 13:49, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32640506 e o código CRC 02C8F2F1.

Referência: Processo nº 1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32640506
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.08.2019.

AUTORIZAÇÃO

 
 

ANEXO VII - MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

 
Autorização de Fornecimento: _______
 
Processo: _______ Procedimento de Contratação: _______
 
Órgão ou entidade: _______
            CNPJ:  _______
            Unidade de Compra: _______
Dados do empenho

Nº e ano
do
empenho

Data do
empenho

Unid.
Contábil/executora

Unid.
Orçamentária

Nº do
contrato ou
instrumento
equivalente

     

           
Elemento-Item de despesa: _______
Fornecedor:   CNPJ: _______
                        Razão Social: _______
Endereço: _______ (endereço completo)
Telefones:      _______
Banco: Nº Banco _______ – Nome do Banco _______
Agência: _______                            
Conta Corrente: _______
Unidade de Pedido: _______
Endereço de Entrega: _______
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Item de material: _______
Especificação: _______
Demais informações necessárias para contratação: _______
 

Unid. aquisição /
fornecimento

Frequência
De
Entrega

Qtd.
Valor
unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

 
 

    

 
Valor Total da Autorização de Fornecimento:      R$ _______ (Valor total por extenso)
SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são
efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.
 
CONDIÇÕES GERAIS
As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:
Nome: _______
CNPJ:  _______                    
Telefones: _______ ou _______
Endereço: _______ (endereço completo)
Observações:
_______
 
Belo Horizonte, __________ de ___________________de _____________
 
 

_________________________________
Aprovação do Emitente

 
 

_________________________________
Assinatura do Fornecedor

 
 

Data: _______/_________/_________

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 23/07/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 26/07/2021, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 27/07/2021, às 13:49, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32640569 e o código CRC 3EC8809E.

Referência: Processo nº 1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32640569
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.

ORDEM DE SERVIÇO

ANEXO VIII - MINUTA DA ORDEM DE SERVIÇO

 

Ordem de Serviço: _______
 
Processo: _______ Procedimento de Contratação: _______
 
Órgão ou entidade: _______
            CNPJ:  _______
            Unidade de Compra: _______
Dados do empenho

 

Nº e ano
do
empenho

Data do
empenho

Unid.
Contábil/executora

Unid.
Orçamentária

Nº do
contrato ou
instrumento
equivalente

     

           
Elemento-Item de despesa: _______
Fornecedor:   CNPJ: _______
                         Razão Social: _______
Endereço: _______ (endereço completo)
Telefones:      _______
Banco: Nº Banco _______ – Nome do Banco _______
Agência: _______                            
Conta Corrente: _______
Unidade de Pedido: _______
Endereço de Entrega: _______
Item de serviço: _______
Especificação: _______
Demais informações necessárias para contratação: _______
 

Unid.
aquisição /
fornecimento

Frequência
De
Entrega

Qtd. Valor unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

 
 

    

 
Valor Total da Ordem de Serviço:      R$ _______ (Valor total por extenso)
SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são
efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.
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CONDIÇÕES GERAIS
As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:
Nome: _______
CNPJ:  _______                    
Telefones: _______ ou _______
Endereço: _______ (endereço completo)
Observações:
_______
 
Belo Horizonte, __________ de ___________________de _____________
 
 

_________________________________
Aprovação do Emitente

 
 

_________________________________
Assinatura do Fornecedor

 
 

Data: _______/_________/_________

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 23/07/2021, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 26/07/2021, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 27/07/2021, às 13:49, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32640699 e o código CRC E5D687B5.

 
 

Referência: Processo
nº
1250.01.0006085/2021-
67

SEI nº
32640699
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

 
Parecer nº 55/2021-DTS/Assessoria Jurídica
 
Assunto:           Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 241/2021-CSA-TIC.
Ref.:                  Aquisição de equipamentos e licenças para o Sistema de
Radiocomunicação  - Processo SEI 1250.01.0006085/2021-67
 
Aprovo a minuta de edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 241/2021-
CSA/TIC, que tem por objeto a aquisição de terminais robustecidos, rádios móveis e
licenças para o Sistema de Radiocomunicação, por estar formalizada em consonância
com a legislação de regência. 
A presente aprovação fica condicionada à aposição de assinatura no respectivo
instrumento convocatório.
“Sub censura”.
 

Kenia Lúcia do Amaral
Assessora Jurídica - DTS

OABMG 60.734

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 23/07/2021, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 32712283 e o código CRC E7CB69F6.

Referência: Processo nº 1250.01.0006085/2021-67 SEI nº 32712283
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MINAS GERAIS  DIÁRIO DO EXECUTIVO SÁBADO, 31 DE JULHO DE 2021 � 31 

ocupante do cargo efetivo de Técnico Universitário da Saúde, Nível 
III, Grau H, lotada no Hospital Universitário Clemente de Faria, à vista 
de requerimento de aposentadoria pelo art. 144 do ADCT da Constitui-
ção Estadual/1989, incluído pela Emenda Constitucional nº 104 de 15 
de setembro de 2020 c/c art. 6º da Emenda Constitucional Federal nº 
41/2003 a contar de 12/07/2021, com direito aos proventos integrais 
calculados com base na última remuneração.

ATO Nº 090 - REITOR/2021 - O Reitor da Universidade Estadual 
de Montes Claros - UNIMONTES, Professor ANTONIO ALVIMAR 
SOUZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos 
do artigo 7º, inciso IV, do Decreto nº 45.799 de 06 de dezembro de 
2011, TORNA PUBLICO O DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DE 
LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, 
pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, 
nos termos do Artigo 176 da Lei nº 869, de 05/07/1952, Resolução nº 
059 de 28/11/2005 e Extrato de Laudo Médico Conclusivo, à servi-
dora Adriana Costa Diamantino Soares, Masp 1395142-1, ocupante do 
cargo efetivo de Médico Universitário, Nível III, Grau A, por 30 (trinta) 
dias, a contar da data de publicação.

30 1512452 - 1

Editais e Avisos

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

PROTOCOLO DE ESTÁGIO Nº 014/2021
Partes: Controladoria-Geral do Estado e Universidade Federal de 
Minas Gerais - UFMG. Objeto: Propiciar estágio obrigatório e não 
obrigatório aos estudantes matriculados nos Cursos de Graduação da 
UFMG. Data da assinatura: 29/07/2021. Ass. Rodrigo Fontenelle de 
Araújo Miranda.

2 cm -30 1512401 - 1

DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO
Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
e MG ESCAL LTDA - ME. Espécie: Contrato nº 9279748/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de manutenção preventiva mensal e corretiva conforme neces-
sidade, durante o período de 01 (um) ano, com fornecimento total de 
peças, em 01 (um) elevador/plataforma de acessibilidade para a Sede I, 
conforme especificações técnicas e condições comerciais constantes no 
Termo de Referência. VALOR TOTAL: R$11.949,96 (onze mil, nove-
centos e quarenta e nove reais e noventa e seis reais). Dotação Orça-
mentária: 1441.03.092.726.4150.0001.339039.21.0.10.1. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação. SIGNATÁRIOS: 
Gério Patrocínio Soares e Adão Dias dos Santos. Belo Horizonte, 17 
de maio de 2021.

3 cm -30 1512656 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS e D.I 
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERADORES EIRE-
LI-ME. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9259518/2020 
de prestação de serviço para elaboração de projeto elétrico para cons-
trução de novo padrão de entrada de energia para a Sede II da DPMG. 
OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 06 (seis) meses, 
com início em 01/08/2021 e término em 31/01/2022. Signatários: Niko-
las Stefany Macedo Katopodis, Defensor Público-Geral em exercício e 
Douglas Daniel Lanza Lacerda. Belo Horizonte, 29 de julho de 2021.

3 cm -30 1512798 - 1

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO
 PMMG/CTS. Contrato 9.287.895/2021, processo de compra 1250071 
46/2021. Partes PMMG, CNPJ: 16.695.025/0001-97 e a empresa 
IT ON-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, CNPJ: 
05.333.907/0001-96. Objeto: 12 unidades de serviços de Licença per-
petua e atualização de software de dispositivo de armazenamento. Valor 
do contrato:R384.000,00. Vigência a partir desta publicação pelo perí-
odo de 12 meses, podendo ser prorrogada até o limite de 60 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
 PMMG/CTS. Contrato 9.287.889/2021, processo de compra 1250071 
46/2021. Partes PMMG, CNPJ: 16.695.025/0001-97 e a empresa 
IT ON-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A, CNPJ: 
05.333.907/0001-96. Objeto: 02 unidades de Sistema de armazena-
mento (STORAGE). Valor do contrato:R1.463.162,68. Vigência a par-
tir desta publicação pelo período de 12 meses.

4 cm -30 1512449 - 1

EXTRATO DE CONTRATO
 CMB/DAL – PMMG X INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO - 
IMBEL, CNPJ 00.444.232/0007-24, Contrato 153/2021, Compras 
9286774, Processo de Compras 141/2021. Objeto: Aquisição de Peças 
para manutenção de Armas Institucionais. Valor total R$ 4.300,00. 
Vigência até 30/04/2022.

2 cm -30 1512672 - 1

EXTRATO DE CONTRATO
 PMMG- DS- CSC SAÚDE x COLABORE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 00.109.393/0001-76. Processo de Compras: 
1255302-212/2021, Processo SEI: 1250.01.0006336/2021-80. Con-
trato nº9288023/2021. Objeto: contratação de empresa para prestação 
de serviços de mão de obra especializada, com fornecimento de ferra-
mentas, EPI’s, uniformes e equipamentos, nas atividades de engenha-
ria civil, engenharia elétrica com especialização em engenharia clínica, 
engenharia de segurança do trabalho, técnico em eletrônica, técnico 
em mecânica, técnico industrial, técnico eletromecânico, técnico em 
segurança do trabalho, bombeiro hidráulico, eletricista,meio oficial de 
eletricista,meio oficial de manutenção predial, oficial de manutenção, 
marceneiro, serralheiro, gestor ambiental, contador, ajudante de carga 
e descarga, além de supervisor, que serão prestados nas condições esta-
belecidas no Termo de Referência (documento SEI 32637215). Valor 
total: R$1.988.334,36 ( um milhão, novecentos e oitenta e oito mil, 
trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos). Vigência: 180 
(Cento e oitenta dias), a partir da publicação do seu extrato no órgão 
oficial de imprensa oficial do Estado de MG, vedada a sua prorroga-
ção. Dotação Orçamentária: 1251.10.302.037.2023.0001.33.90.37.02.
0.49.2.

5 cm -30 1512846 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG –12ª RPM. TOMADA DE PREÇOS nº 05/2021: Objeto: Con-
tratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a executar a 
construção da nova sede do 58º Batalhão de Polícia Militar, localizado 
em Coronel Fabriciano/MG. O credenciamento para a licitação será 
realizado pela protocolização dos envelopes contendo a documentação 
exigida e a proposta de preços relativos ao certame, de 08h15min até 
às 08h59min do dia 24 deagosto de 2021, no auditório do 14º BPM, 
situado à Rua Gaivotas, nº 662, bairro Vila Celeste, em Ipatinga/MG. 
Informações nos telefones: (31) 3826-7809 ou 3829-8579, edital dispo-
nível no site www.compras.mg.gov.br (processo de compras 31/2021, 
unidade 1259968).

3 cm -30 1512653 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
 PMMG/CTS. Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planeja-
mento 214/2021. Objeto: Aquisição de Terminais Robustecidos, Rádios 
Móveis e Licenças, conforme especificações, exigências e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência, de acordo com especificações 
técnicas descritas no Edital. Encaminhamento das propostas comerciais 
para o Portal de Compras/MG: até dia 12/08/2021 às 08h55min. Aber-
tura das propostas dia 12/08/2021 às 09h00min. A íntegra do edital e 
outras informações pelo telefone 31-2123-1103 ou 31 - 21231018. Edi-
tal disponível no sitewww.compras.mg.gov.brewww.pmmg.mg.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG/CTS. Pregão Eletrônico processo de compra 1250071 51/2021. 
Objeto: Aquisições de Computadores, Notebooks, Impressoras e Proje-
tores, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas 
no Termo de Referência, de acordo com especificações técnicas descri-
tas no Edital. Encaminhamento das propostas comerciais para o Portal 
de Compras/MG: até dia 12/08/2021 às 08h55min. Abertura das pro-
postas dia 12/08/2021 às 09h00min. A íntegra do edital e outras infor-
mações pelo telefone 31-2123-1103 ou 31 - 2123-1018. Edital disponí-
vel no sitewww.compras.mg.gov.brewww.pmmg.mg.gov.br

5 cm -30 1512413 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO
PMMG – 4ª RPM X Prefeitura Municipal de Descoberto/MG – T.A. 
nº 04 ao Convênio nº 38/2017. Objeto: Reformulação do Plano de Tra-
balho e alteração de valor. Valor: R$ 16.020,00. Vigência: 01/08/2021 
a 31/12/2021.

1 cm -30 1512427 - 1

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PMMG – 10ª RPM X Artebrilho Locação de mão de obra temporária 
Ltda. Termo Aditivo 01 ao Contrato nº 9270089/2021. Objeto: Altera as 
cláusulas Primeira, item 1.3, Quarta e Oitava do contrato original Valor 
atualizado: R$ 87.553,20 Data: 22/07/2021.

1 cm -30 1512438 - 1

ATA DE REGISTROS DE PREÇOS
PMMG x PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. Ata de Registro de 
Preços nº 106/2021 – Planejamento 131/2021. Objeto: Aquisição de 
combustívelpara utilização nas aeronaves operadas pelo Estado de 
Minas Gerais, para entrega/retiradana Região MetropolitanadeBelo 
Horizonte, pagamento antecipado, conforme condições, quantidades, 
exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência. Valor 
total da Ata: R$ 7.638.000,00 (sete milhões, seiscentos e trinta e oito 
mil reais).

2 cm -30 1512457 - 1

 ATO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Com base em toda documentação apresentada aos autos do Processo 
SEI nº 1250.01.0006336/2021-80. Processo de Compras nº 1255302 
000212/2021, nos termos do artigo 2º, inciso III, do Decreto Esta-
dual nº 43 .817, de 14 de junho de 2014, resolução nº 3 .720-CG, de 
09 de junho de 2003, e com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei nº 
8 .666/1993, Ratifico o Ato de Dispensa de Licitação do HPM, cujo 
objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de mão de 
obra especializada, com fornecimento de ferramentas, EPI’s, uniformes 
e equipamentos, nas atividades de engenharia civil, engenharia elétrica 
com especialização em engenharia clínica, engenharia de segurança do 
trabalho, técnico em eletrônica, técnico em mecânica, técnico industrial, 
técnico eletromecânico, técnico em segurança do trabalho, bombeiro 
hidráulico, eletricista,meio oficial de eletricista,meio oficial de manu-
tenção predial, oficial de manutenção, marceneiro, serralheiro, gestor 
ambiental, contador, ajudante de carga e descarga, além de supervisor, 
que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referên-
cia (documento SEI 32637215). Empresa: COLABORE ADMINIS-
TRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 00.109.393/0001-76. Garan-
tia: Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis), (90 dias - produtos durá-
veis) a partir da data de recebimento do produto. Vigência: 180 (Cento 
e oitenta dias), a partir da publicação do seu extrato no órgão oficial de 
imprensa oficial do Estado de MG, vedada a sua prorrogação. Valor 
total: R$1.988.334,36 ( um milhão, novecentos e oitenta e oito mil, tre-
zentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos). Dotação orçamen-
tária: 1251.10.302.037.2023.0001.33.90.37.02.0.49.2.

6 cm -30 1512837 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PMMG – 62º BPM x PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM/
MG. Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n. 13/2021. Objeto: Altera 
o Plano de Aplicação em seu sub item 4.1 do Plano de Trabalho, bem 
como o item 5.1.1 do Cronograma de Desembolso, modificando a dis-
tribuição dos valores a cargo do Concedente.

2 cm -30 1512360 - 1

TERMO ADITIVO
PMMG/EM 14RPM X MARLUS MENDES BATISTA - ME. 1º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 9.255.642/2020. Objeto: Prorrogação da vigên-
cia por 12 meses, de 03/08/2021 até 02/08/2022.

1 cm -30 1512356 - 1

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO
PMMG – CTPM - Processo de Compra 1252157-000001/2021. Pregão 
Eletrônico 01/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada 
para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRA-
FIA, locação de equipamentos, com assistência técnica e manutenção 
corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos 
(exceto papel e etiqueta), a serem executados nas dependências do 
Colégio Tiradentes da Polícia Militar Belo Horizonte, compreendendo 
suas 06 (seis) unidades de ensino. valor mensal: R$17.570,00 (dezes-
sete mil quinhentos e setenta reais) valor total: R$ 210.840,00 (duzen-
tos e dez mil oitocentos e quarenta reais).

3 cm -30 1512781 - 1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES MILITARES - IPSM

 RESUMO DE HABILITADOS
O Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (dele-
gação conforme disposto no art. 36, do Decreto Estadual nº 48.064, de 
16/10/2020 e Portaria 941/2021- DG/IPSM de 04/02/2021), cumprindo 
o disposto no subitem 11.4 do Edital de Credenciamento nº 02/2021, 
divulga os prestadores HABILITADOS em credenciar-se no Sistema 
de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito da região da Polícia 
Militar/MG. Data: 30/07/2021
8ª RPM – Governador Valadares

Município Interessado Categoria
G o v e r n a d o r 
Valadares

Otoleste Medicina Cervico-Facial 
Ltda ME Clínica Médica

12ª RPM – Ipatinga

Município Interessado Categoria
Barão de 
Cocais

Só Cuidados Atenção Integral a 
Saúde Ltda EPP Clínica Médica

14ª RPM – Curvelo

Município Interessado Categoria

Pirapora Laboratório Labcenter Ltda ME L a b o r a t ó r i o 
Clínico

19ª RPM – Sete Lagoas

Município Interessado Categoria

Sete Lagoas Odontoclean Clinica Odontoló-
gica Ltda ME

C l í n i c a 
Odontológica

7 cm -30 1512822 - 1

ATO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO 05/2021

O Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (dele-
gação conforme art. 36 do Decreto nº 48.064, de 16 de outubro de 2020 
ePortaria 941/2021- DG/IPSM de 04/02/2021), no interesse da Admi-
nistração Pública, prorroga pelo período de 01/08/2021 a 31/08/2021, 
a vigência do oEdital de credenciamento 05/2021-PESSOA FÍSICA 
(PSICOLOGIA REDE ORGÂNICA), publicado noMGNº 129 de 
01/07/2021, por razão de não ter atingido todas as vagas contempladas. 
Este Ato entra em vigor na data de publicação de seu extrato no Diário 
Oficial da União. Data - 30/07/2021

3 cm -30 1512816 - 1

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
ERRATA LEILÃO VARGINHA Nº 2071/2021

ONDE SE LÊ:
4 – Cláusula Quarta - Da Data, Horário, Local e Visita: 
.1 - O LEILÃO será realizado no(a) SEMEL - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ESPORTES, situado(a) na Av. Boa Vista, 220 - Quadra - 
Bairro Boa Vista, Varginha - MG, no(s) dia(s) 06 de agosto de 2021, 
com início dos trabalhos marcados para as 09:00 horas, conforme dis-
posto abaixo:
I – no dia 6 de Agosto de 2021, será(ão) colocado(s) a venda e o(s) 
veículo(s) recolhido(s) no pátio denominado SOCORRO PRINCESA, 
compreendendo os lotes de número 1 ao de número 125; 
II – os veículos considerados sucatas, serão postos a venda, a partir das 
09:00 horas do dia 06/08/2021:
III – os veículos considerados conservados, serão postos a venda, a par-
tir das 13:00 horas do dia 06/08/2021;
LEIA-SE:
4 – Cláusula Quarta - Da Data, Horário, Local e Visita: 
.1 - O LEILÃO será realizado no(a) CLUBE OLIMPICO RIO VERDE, 
situado(a) na AV AYRTON SENNA DA SILVA, 2000/PQ OLIMPICO 
RIO VERDE, Varginha - MG, no(s) dia(s) 06 de agosto de 2021, com 
início dos trabalhos marcados para as 09:00 horas, conforme disposto 
abaixo:
I – no dia 6 de Agosto de 2021, será(ão) colocado(s) a venda e o(s) 
veículo(s) recolhido(s) no pátio denominado SOCORRO PRINCESA, 
compreendendo os lotes de número 1 ao de número 125; 
II – os veículos considerados sucatas, serão postos a venda, a partir das 
09:00 horas do dia 06/08/2021:
III – os veículos considerados conservados, será postos a venda, a partir 
das 13:00 horas do dia 06/08/2021;

ERRATA LEILÃO VARGINHA Nº 2070/2021
ONDE SE LÊ:
4 – Cláusula Quarta - Da Data, Horário, Local e Visita: 
.1 - O LEILÃO será realizado no(a) SEMEL - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ESPORTES, situado(a) na Av. Boa Vista, 220 - Quadra - 
Bairro Boa Vista, Varginha - MG, no(s) dia(s) 06 de agosto de 2021, 
com início dos trabalhos marcados para as 09:00 horas, conforme dis-
posto abaixo:
I – no dia 6 de Agosto de 2021, será(ão) colocado(s) a venda e o(s) 
veículo(s) recolhido(s) no pátio denominado SOCORRO MILTON 
PALA, compreendendo os lotes de número 1 ao de número 101; 
II – os veículos considerados sucatas, serão postos a venda, a partir das 
09:00 horas do dia 06/08/2021:
III – os veículos considerados conservados, serão postos a venda, a par-
tir das 13:00 horas do dia 06/08/2021;
LEIA-SE:
4 – Cláusula Quarta - Da Data, Horário, Local e Visita: 
.1 - O LEILÃO será realizado no(a) CLUBE OLIMPICO RIO VERDE, 
situado(a) na AV AYRTON SENNA DA SILVA, 2000/PQ OLIMPICO 
RIO VERDE, Varginha - MG, no(s) dia(s) 06 de agosto de 2021, com 
início dos trabalhos marcados para as 09:00 horas, conforme disposto 
abaixo:
I – no dia 6 de Agosto de 2021, será(ão) colocado(s) a venda e o(s) 
veículo(s) recolhido(s) no pátio denominado SOCORRO MILTON 
PALA, compreendendo os lotes de número 1 ao de número 101; 
II – os veículos considerados sucatas, serão postos a venda, a partir das 
09:00 horas do dia 06/08/2021:
III – os veículos considerados conservados, será postos a venda, a partir 
das 13:00 horas do dia 06/08/2021;

PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES
“BOLETIM INFORMATIVO”

Nos termos e conformidade com os dispositivos regulamentares vigen-
tes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações JARI/DETRAN-MG, julgou 
na data de 20 de Julho de 2021 os recursos abaixo especificados, profe-
rindo as seguintes decisões:
Recurso CNH. Nº. 146309-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8475166/2019
Resultado:NAO PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 143092-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8537713/2019
Resultado:NAO PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 121813-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 5618989/2016
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 123477-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7663727/2018
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 122487-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 6009141/2017
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 123472-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7663623/2018
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 121804-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 6524858/2017
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 121806-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 5244592/2016
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 121815-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 5218706/2016
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 098881-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7816829/2018
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 129080-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8265922/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 139342-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8189316/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 136564-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8040441/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 139061-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8176704/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 139333-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8176629/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 136734-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8176563/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 094392-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7493127/2018
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 093031-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7430731/2018
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 092795-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7331962/2018
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 093505-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7146659/2018
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 092950-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 

Processo nº: 7403792/2018
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 094394-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7498905/2018
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 135806-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8682772/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 118521-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7594080/2018
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 148454-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8580926/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 143840-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8397923/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 146667-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 3521363/2014
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 150584-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8536053/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 146644-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8205221/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 146441-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8398834/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 152012-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8771695/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 151929-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8772118/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 152841-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8699380/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 151942-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8573126/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 143949-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8039117/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 143704-1/2020/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8460228/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 135813-1/2019/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8545900/2019
Resultado:PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 161674-1/2021/1ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8172913/2019
Resultado:PROVIDO
Importante: Das decisões da 1ª JARI cabe recurso, tempestivamente, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação no Órgão 
Oficial do Estado, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais 
- CETRAN/MG, em Belo Horizonte, 21 de Julho de 2021 – Liliane 
Pereira da Silveira Andrade - Secretária Geral da JARI - Visto: Mar-
celle Moreira Bacellar Nunes – Presidente da Primeira JARI/DETRAN/
MG.

SEGUNDA JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES
“BOLETIM INFORMATIVO”

Nos termos e conformidade com os dispositivos regulamentares vigen-
tes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações JARI/DETRAN-MG, julgou 
na data de 20 de Julho de 2021 os recursos abaixo especificados, profe-
rindo as seguintes decisões:
Recurso CNH. Nº. 118483-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7902543/2018
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 142982-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8911103/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 141888-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 5575803/2016
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 139960-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8420230/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 114745-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7967517/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 144265-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 6351151/2017
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 118330-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7901836/2018
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 133141-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 5552614/2016
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 160162-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 9209075/2020
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 144788-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 5470400/2016
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 141887-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8443523/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 119642-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 5252472/2016
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 135482-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8462600/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 123852-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8333986/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 144629-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8305818/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 129390-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7970429/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 151102-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8697556/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 147242-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8849561/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 146521-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8697532/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 144630-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8305845/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 131889-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8196846/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 131466-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8197184/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 120585-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8253434/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 122529-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 8678472/2019
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 119144-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7902572/2018
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 132925-1/2019/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 7638477/2018
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 141742-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 
Processo nº: 5470402/2016
Resultado: PROVIDO
Recurso CNH. Nº. 139614-1/2020/2ªJARI/DETRAN-MG 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202107310006380131.

AVIAA SO DE LICITAÇÃOVISO C TAÇÃO
 PMMG/CTS. Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planeja- PMMG/CTS. Pregão Eletrônico para egistro de Preços - Planeja
mento 214/2021. Objeto: Aquisição de Terminais Robustecidos, Rádios mento 214/2021. Objeto: Aquisição de Terminais obustecidos, ádios 
Móveis e Licenças, conforme especificações, exigências e quantidades Móveis e Licenças, conforme especificações, exigências e quantidades 
estabelecidas no Termo de Referência, de acordo com especificações estabelecidas no Termo de Referência, de acordo com especificações 
técnicas descritas no Edital. Encaminhamento das propostas comerciais técnicas descritas no Edital. Encaminhamento das propostas comerciais 
para o Portal de Compras/MG: até dia 12/08/2021 às 08h55min. Aber-para o Portal de Compras/MG: até dia 12/08/2021 às 08h55min. Aber
tura das propostas dia 12/08/2021 às 09h00min. A íntegra do edital e tura das propostas dia 12/08/2021 às 09h00min. A íntegra do edital e 
outras informações pelo telefone 31-2123-1103 ou 31 - 21231018. Edi-outras informações pelo telefone 31-2123-1103 ou 31 - 21231018. Edi
tal disponível no sitewww.compras.mg.gov.brewww.pmmg.mg.gov.br.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO.Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º005/2021. PROC. ADM. N.º 521/2021. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA
NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. Entrega dos Envelopes: Até o dia 16/08/2021- Horário: até às 09h00.
Abertura dos Envelopes: Dia 16/08/2021- Horário: às 09h15. Valor estimado: R$ 49.593,68 (QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E
SESSENTA E OITO CENTAVOS). Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das
12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.
São Joaquim da Barra, 28 de julho de 2021. Dr.Wagner José Schmidt. Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º006/2021. PROC. ADM. N.º 428/2021. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
FECHAMENTO (MURETA E GRADIL) NO PARQUE DO TRABALHADOR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA,
BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. Entrega dos Envelopes: Até o dia
17/08/2021- Horário: até às 09h00. Abertura dos Envelopes: Dia 17/08/2021- Horário: às 09h15. Valor estimado: R$ 269.716,36 (DUZENTOS E SESSENTA E
NOVE MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da
Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão
ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 28 de julho de 2021. Dr.Wagner José Schmidt. Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º007/2021. PROC. ADM. N.º 1843/2021. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO
MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA
PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NOANEXO I DO EDITAL. Entrega dos Envelopes:Até o dia 18/08/2021- Horário: até às 09h00.Abertura dos Envelopes: Dia
18/08/2021- Horário: às 09h15. Valor estimado: R$ 58.123,25(CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site
oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 28 de
julho de 2021. Dr.Wagner José Schmidt. Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º008/2021. PROC. ADM. N.º 1835/2021. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA E REFEITÓRIO DO
PRÉDIO DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA
NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO E AS DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. Entrega dos Envelopes: Até o dia 19/08/2021- Horário: até às 09h00.
Abertura dos Envelopes: Dia 19/08/2021- Horário: às 09h15. Valor estimado: R$ 134.298,27 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS
E VINTE E SETE CENTAVOS). Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h
às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São
Joaquim da Barra, 28 de julho de 2021. Dr.Wagner José Schmidt. Prefeito.
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA.REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021- PROC. ADM. N.º 0470/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE VEÍCULOS VISANDO O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Visando o interesse público, REVOGO o Pregão Presencial n.º 057/2021, pois o artigo 49
da Lei Federal 8666/93 dispõe que “A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado”. São Joaquim da Barra, 28 de julho de 2021.Dr.Wagner José Schmidt. Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 058/2021. PROC. ADM. n.º 1863/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço Global. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA IMPRESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Abertura
da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 11/AGOSTO/2021 – ÀS 13h00. Cópias do Edital completo poderão
ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.
saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 28 de julho de 2021. Dr. Wagner
José Schmidt. Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 059/2021. PROC. ADM. n.º 1435/2021. Tipo da Licitação: Menor Preço Global. Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA PARA O HOSPITAL CAMPANHA (ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS) DE SÃO
JOAQUIM DA BARRA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento
e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 05/AGOSTO/2021 – ÀS 13h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de
Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br.Maiores informações
poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 28 de julho de 2021. Dr.Wagner José Schmidt. Prefeito.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial nº 03/2021 - Processo nº 1084/2021
- Objeto: CONTRATAÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DOS EQUIPAMENTOS

E INSTALAÇÕES PREDIAIS, QUE COMPREENDERÁ NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO
DEDICADO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DAS
ROTINAS DE MANUTENÇÃO REGULARES E PERMANENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO
DE SERVIÇOS EVENTUAIS SOB DEMANDA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARAMUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo
I. Abertura: 11/08/2021 (quarta-feira) às 14h. Informações e edital no site: www.camarasjc.sp.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes.php. Em 28/07/2021 – Michael Boccatto - Secretário Diretor-Geral

AVISODELICITAÇÃO
PMMG/CTS. Pregão Eletrônico Processo de Compra 1250071 51/

2021. Objeto: Aquisições de Computadores, Notebook, Impressoras
e Projetor, conforme especificações, exigências e quantidades

estabelecidas no Termo de Referência, de acordo com

especificações técnicas descritas no Edital. Encaminhamento das

propostas comerciais para o Portal de Compras/MG: até dia 12/
08/2021 às 08h55min. Abertura das propostas dia 12/08/2021
às 09h00min. A íntegra do edital e outras informações pelo telefone

31 - 2123-1103 ou 31 - 2123-1018. Edital disponível no site

www.compras.mg.gov.br e www.pmmg.mg.gov.br

AVISODELICITAÇÃO
PMMG/CTS. Pregão Eletrônico para Registro de Preços -

Planejamento 214/2021. Objeto: Aquisição de Terminais
Robustecidos, Rádios Móveis e Licenças, conforme especificações,

exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência,

de acordo com especificações técnicas descritas no Edital.

Encaminhamento das propostas comerciais para o Portal de

Compras/MG: até dia 12/08/2021 às 08h55min. Abertura das

propostas dia 12/08/2021 às 09h00min. A íntegra do edital e

outras informações pelo telefone 31 - 2123-1103 ou 31 - 2123-1018.

Edital disponível no site www.compras.mg.gov.br e

www.pmmg.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2021; Aberto em 28 de Julho de 2021; Encerramento
até as 10h00 do dia 16/08/2021. Resumo do objeto: PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE
ATLETISMO DO CENTRO DE LAZER CARLOS OSCAR VAZ DE ALMEIDA. O edital
completo está disponível, podendo ser retirado pelos interessados no Departamento
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jaborandi/ SP, sito na Rua Antonio
Bruno, 466, Centro. Mais informações pelo Tel. (17) 3347- 9999. Jaborandi, 28 de Julho
de 2021. Silvio Vaz de Almeida – Prefeito Municipal. Fernando Henrique Sales –
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
CONCORRÊNCIANº 005/2021

EDITALNº 006, de 27 de julho de 2.021
ÓRGÃO:Município de Jundiaí. OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção,
reparo ou reconstrução de trechos de calçadas, pavimentos de praças, sarjetas, reparos de bocas de
lobo e galerias de águas pluviais, nivelamento e consertos de poços de visita de galerias de águas
pluviais, desobstrução e limpeza de galerias, reparos em muretas, muros e muros em gabião, base de
monumentos, gradil (lixamento e pintura), instalação de academias ao ar livre, playgrounds, pontes
ou viadutos e serviços assemelhados, limpeza da área e acondicionamento dos resíduos e entulhos
em embalagem apropriada. DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: o edital (grátis) na
íntegra, com todos os seus anexos, encontra-se disponível no “site” www.jundiai.sp.gov.br (acessar o
link “Licitações / CompraAberta – Consulta de Licitações – Concorrência) ou mediante pagamento de
R$ 10,00 (dez reais), no Paço Municipal “Nova Jundiaí”, Departamento de Compras Governamentais
– 4º andar – Ala Norte, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas. ENCERRAMENTO: 31 de agosto
de 2.021, às 09:30 horas. ABERTURA: 10:00 horas do mesmo dia.
ALEXANDRE CASTRO NUNES - Diretor do Departamento de Compras Governamentais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2021; Aberto em 28/07/2021; Encerramento: Até as
10:00 horas do dia 16/08/2021; Resumo do objeto: Contratação de empresa
especializada para a elaboração e execução de projeto multiesportivo com 4 (quatro)
modalidades para 260 (duzentos e sessenta) alunos da rede pública de ensino do
município de Jaborandi, buscando rendimento esportivo, e elaboração de projetos
para captação de recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte com apoio na sua
aprovação junto ao Governo Federal. O edital está disponível, podendo ser retirado
no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura, sito na Rua Antonio Bruno, 466,
Centro; Informações pelo Tel. (17) 3347- 9999. Jaborandi, 28 de Julho de 2021.
SILVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal. Fernando Henrique Sales –
Pregoeiro.

PREFEITURA DE PIQUETE
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2021 - AVISO DE
LICITAÇÃO - PELO MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE,para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE AFASTAMENTO E
TRATAMENTODEESGOTOSANITÁRIOURBANO, a ser adquirido com recursos doCONTRATO
FEHIDRO e recurso próprio do município. LOTE 01 (ETE) – R$ 5.295.271,35; LOTE 02
(COLETOR TRONCO) – R$ 17.154.153,84; GLOBAL: R$ 22.449.425,19. Edital e informações no
Se to r de L ic i t ações da Pre fe i t u rape lo Te le fone (12 ) 3156-1000 ou e-ma i l :
licitacao@piquete.sp.gov.br, e no site: www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Abertura para
recebimento das propostas. 31/08/2021. HORÁRIO: 09:00 horas. LOCAL: Praça D. Pedro I, nº 88,
VilaCeleste, PiqueteSP, quando será realizada a sessão de abertura.

BACULERÊ AGRO-PECUÁRIA LTDA. - CNPJ 53.398.848/0001-87 - NIRE 35202843687
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convidados os sócios a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária da Baculerê Agro-Pecuária Ltda. (“Sociedade”), a ser realizada em 06 de
agosto de 2021, às 09:00h, na Estrada Municipal Olímpia Barretos, S/N, Distrito Industrial 2, no município e
Comarca de Olímpia, Estado de São Paulo, CEP 15406-254, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1) Inserção no objeto social da atividade imobiliária de forma a permitir a locação, arrendamento, a compra
e venda, entre outros, de imóveis em geral; 2) Alteração da forma de administração da Sociedade e dos poderes
outorgados ao administrador, para que seja exercida de forma singular pela Sócia Ana Lucia Junqueira Franco
Arantes Nogueira; 3) Aprovação da Cessão das quotas do sócio José Vicente Gonzaga Franceschini para a
sócia Ana Lucia Junqueira Franco Arantes Nogueira; 4) Reforma do estatuto social da Sociedade a fim de
refletir as mudanças previstas nos itens 1 a 3 acima bem como readequação da redação à legislação vigente,
constantes da ordem do dia; e 5) Assuntos Gerais. Olímpia, 27 de julho de 2021. Manoel Arantes Nogueira Neto
- (Representado pela inventariante Luciana Arantes Nogueira Aidar) - Diretor Presidente.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 12 de agosto de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 24 de agosto de 2021, às 14h30min *. -(*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER
a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará novamente a PÚBLICO LEILÃO cumprindo as exigências legais,
conforme as datas redesignadas de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de
escritura pública de 24/10/2008, cujos Fiduciantes são RICARDO LUIZ PEREIRA BAPTISTA, inscrito no CPF/MF sob nº 133.066.818-90, e sua
esposaMARGARIDA AROCA BAPTISTA, inscrita no CPF/MF sob nº 090.955.688-14, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance
mínimo igual ou superior a R$ 474.353,44 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centa-
vos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Uma residência unifamiliar com 89,99m², uma edícula com 46,01m²,
uma varanda com 36,78m², e uma piscina com 21,00m², totalizando 193,78m² e seu respectivo lote com a área de 891,00m², nº 06, quadra “L”
do Loteamento “Patrimônio do Jahu”, situação: Bairro do Curral, Ibiúna/SP”, melhor descrito na matrícula nº 2.049 do Cartório do Registro
de Imóveis da Comarca de Ibiúna/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.
Pendência sobre o bem: Consta ação revisional em andamento, pendente de julgamento – proc. nº 1000064- 31.2018.8.26.0238, na qual
consta decisão de purga da mora até assinatura do auto de leilão, não transitada em julgado. Caso não haja licitante em primeiro leilão,
fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 311.539,17 (Trezentos e Onze Mil
Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Dezessete Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório
da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (Ol 1428_01).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
A Prefeitura Municipal de Brodowski faz público que referente o Pregão Presencial nº 017/2021, tipo menor preço
unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de materiais de construção, elétricos,
hidráulicos e pintura, ficam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a
ser realizada no dia 18/08/2021 às 09h00, na Secretaria de Licitações e Contratos, situado na Praça Martim Moreira,
nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão
acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral
o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959,
de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.

Brodowski, SP, 28 de julho de 2021. José Luiz Perez - Prefeito Municipal
A Prefeitura Municipal de Brodowski faz público que referente o Pregão Presencial nº 021/2021, tipo menor
preço unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de materiais de enfermagem,
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Brodowski, ficam convidados os interessados em
participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 16/08/2021 às 09h00, na Secretaria de
Licitações e Contratos, situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá
o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.
sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da
pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do
e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.

Brodowski, SP, 28 de julho de 2021. José Luiz Perez - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 75 DA LEI 14.133/2021 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 1222/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 07/2021
NOS TERMOS DO §3º DO ART. 75 DA LEI 14.133/2021, A PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM/SP, TORNA PÚBLICO QUE PRETENDE CONTRATAR
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE “MATERIAL DE APOIO PARA O PREPARO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA AS AVALIAÇÕES
DO GOVERNO FEDERAL, UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA O SAEB, SENDO 340 ALUNOS E 17 PROFESSORES”. VALOR GLOBAL R$40.120,00,
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA, CNPJ n.º 03.643.321/0001-00. EVENTUAIS PROPOSTAS DE MENOR VALOR E QUE ATENDAM
OS REQUISITOS DESCRITOS DEVERÃO SER APRESENTADAS ATÉ AS 17:30 HORAS DO DIA 02/08/2021, ATRAVÉS DO E-MAIL licitacao@sajardim.sp.gov.
br. TELEFONE PARA CONTATO: 19-3654-1204/3654 1209, DAS 8 ÀS 11:30 E DAS 13 ÀS 17:30H. ENDEREÇO DA PREFEITURA: RUA PRESIDENTE ÀLVARES
FLORENCE, N.º 373 - CENTRO. SANTO ANTÔNIO DO JARDIM, 28 DE JULHO DE 2021.

A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP comunica a todos os interessados que se encontra
aberta a Licitação abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
PROCESSO: ARTESP-PRC-2020/01611
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: Aquisição do direito de uso de licenças para programas de computador da
plataforma Fortinet pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo serviço de
suporte e manutenção do fabricante do hardware 24x7 durante 24 meses, sem ônus
adicional para ARTESP.
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 30/07/2021
DATA E HORA DAABERTURA: 11/08/2021 às 10:00 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
OFERTA DE COMPRA: 512601510552021OC00008
O edital na integra poderá ser consultado e cópias obtidas nos sítios www.bec.sp.gov.br,
www.e-negociospublicos.com.br e www.artesp.sp.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS – PARTICIPAÇÃO AMPLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUÁ
CANCELAMENTO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021
Esta CANCELADO o Avisa de Licitação do dia 26/07/2021 pelo Setor de Licitações, em conformidade com o Processo
Licitatório nº 029/2021 tipo “MENOR PREÇO”, objetivando a Contratação de empresa especializada para Prestação de
Serviços de Licença de Uso de Programas de Informática (Softwares) por prazo determinado, abrangendo Instalação,
Conversão, Manutenção e Treinamento dos Sistemas, para atendimento a diversas áreas de atividade da Prefeitura.
Abertura dos envelopes no dia 06/08/2021, a partir das 08:00 hrs na Prefeitura, data de abertura do certame esta inserida
errada, no edital, na qual será marcada e publicada uma nova data.
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 Torna publico o Pro-
cesso Licitatório nº 029/2021, tipo “MENOR PREÇO”, objetivando a Contratação de empresa especializada para Prestação
de Serviços de Licença de Uso de Programas de Informática (Softwares) por prazo determinado, abrangendo Instalação,
Conversão, Manutenção e Treinamento dos Sistemas, para atendimento a diversas áreas de atividade da Prefeitura.
Abertura dos envelopes no dia 10/08/2021, a partir das 08:00 hrs na Prefeitura, Av. Antonio marinho nº 319 – centro, Sala
de Licitações. O edital estará disponível no endereço, junto ao setor de compras de segunda à sexta-feira, no horário
das 08:00h às 13:00 horas na Prefeitura, Av. Antônio Marinho nº 319 ou através do site: www.caiua.sp.gov.br.Quaisquer
informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (18) 3278-9999 Prefeitura Municipal de Caiuá/SP
28 de Julho de 2021. Odélio Crisóstomo Teixeira Junior Pregoeiro.

Apagão não causou perda
de dados da plataforma
Lattes, diz chefe do CNPq
-Paulo Saldaña

brasília A gestão Jair Bol-
sonaro garantiu nesta quar-
ta-feira (28) que o problema
quederrubouasplataformas
Lattes e Carlos Chagas não
provocou perda de dados.
Aindanãoháprazoparaque
os sistemas voltemao ar.
Emvídeodivulgadonatar-

de desta quarta, o presiden-
te do CNPq (Conselho Naci-
onaldeDesenvolvimentoCi-
entíficoeTecnológico),Eval-
doVilela, afirmaquehábac-
kup das informações conti-
dasnasplataformas,quesão
asprincipaisdapesquisabra-
sileira. A perda de informa-
ções era um dos principais
temores entre pesquisado-
res e funcionários do órgão.
“O backup das informa-

ções está garantido. Sabe-
mosqueessa égrandepreo-
cupaçãoe foinossapriorida-
de ter certezadessagarantia
parapoder informaromais
rápido possível toda comu-
nidade”, disse ele no vídeo.
Vilela pediu desculpas pe-

los transtornos provoca-
dos pelo apagão e reforçou
que não haverá atrasos nos
pagamentos de bolsas. Os
prazos para ações como a

submissão de propostas,
prestação de contas e de vi-
gência das bolsas estão sus-
pensos e serãoprorrogados.
AsplataformasLatteseCar-

los Chagas vivemumapagão
desdeaúltimasexta-feira(23)
apósumafalhanaáreadetec-
nologia.OLattes é umbanco
dedadoscomtodososcurrícu-
losdepesquisadores, e ações
como a aprovação de bolsas
dependemda consulta à pla-
taforma—deacordocomVi-
lela,orestabelecimentodapla-
taformaéamaiorprioridade.
JápelaCarlosChagaséque

seoperacionalizamchamadas
públicas e editais de fomen-
to à pesquisa, gestão e paga-
mentodebolsas.Cercade84
milpesquisadoressãofinanci-
adoscomrecursosdoCNPq,
mas outros órgãos de pes-
quisa tambémrealizamope-
rações ancoradas noLattes.
OpresidentedoCNPqcon-

firmouqueoapagãodossiste-
mas foi provocadopela quei-
madeumdispositivoemum
equipamento que tem a fun-
ção de controlar os servido-
resondeasplataformasficam
hospedadas.Issoocorreudu-
ranteamigraçãodosdadospa-
raumnovo servidor. Eledes-
cartouaaçãodeumhacker.

sãopaulo APolíciaCivildeSão
Paulo prendeu na tarde des-
ta quarta (28) o entregador
PauloRobertodaSilvaLima,
oPauloGalo,umadaspessoas
suspeitasdeparticipaçãodo
incêndio da estátua de Bor-
baGato,nodiaúltimodia24.
A prisão temporária de

Lima foi comunicada pri-
meiro napágina dopróprio
entregador no Instagram.
Em nota à imprensa, Galo,
que admite participaçãono
incêndio, reclama de a pri-
são ter sido estendida àmu-
lherdele. “Gessica [nem] se-
quer estava presente ao ato

político do dia 24/07 e tem
uma filha de 3 anos de ida-
de comPaulo, tambémde-
tido nesta data”, diz nota.
Galo, tambémfundadordo

MovimentodosEntregado-
res Antifascistas, disse que
participoudo vandalismoà
estátuadobandeirantepau-
lista para “abrir o debate”.
“Paraaquelesquedizemque

a gente precisa ir por meios
democráticos, o objetivo do
ato foi abrir odebate. Agora,
as pessoas decidem se elas
queremumaestátuade 13m
de altura de um genocida e
abusadordemulheres”,disse

oentregador,conformenota.
Aprisãotemporáriadoca-

sal tem prazo de cinco dias.
Alémdospedidosdeprisão,
foramcumpridosainda três
mandadosdebuscaeapreen-
sãoemendereçosligadosaos
suspeitos,segundoapolícia.
Asinvestigaçõescontinuam.
Aindananota,aassessoria

deLima informouqueapri-
são temporária dele foi ex-
pedida pela Justiçamomen-
tosantesdeeleseapresentar
espontaneamente ao 11º DP
(Santo Amaro), onde pres-
taria esclarecimentos sobre
o incêndio.

Suspeitodeparticipar
de incêndio a estátua
deBorbaGato épreso
Justiça também decretou a prisão damulher do entregador
Paulo Lima; defesa diz que ele colabora com a investigação

Outrorepresentantedoca-
sal, o advogado Jacob Filho,
criticou o decreto de prisão,
emespecialdamulherdePau-
lo,porterumacriançasobos
seus cuidados. Para ele, o Ju-
diciário teria outras formas
para resolver a questão sem
precisarmandarprenderuma
mãe, comumfilhopequeno.
Alémdopedidodeprisão,

ainda de acordo com nota,
a Justiça também concedeu
ordemdebuscaeapreensão
deendereços ligadosaosus-
peito. “Omandadodebusca
e apreensão para a residên-
cia de Paulo havia sido ex-
pedido para o local errado e
Paulo apresentou seu ende-
reço correto, autorizando e
possibilitandoaentradaem
sua residência”, diz a nota.
Alémde Lima, tambémse

apresentouespontaneamen-
teàpolíciaDaniloOliveira,o
Biu, que também assumiria
sua participação no ato, se-
gundo a nota. A polícia con-
firmouqueOliveiraseriaou-
vidoeliberadonasequência.
A polícia já tinha indicia-

do Thiago Viera Zem, dono
do caminhão que foi usado
para o transporte de pesso-
asepneusatéomonumento.
Osadvogadosdoentrega-

dor tentaram evitar a pri-
são apresentado uma peti-
ção informando que Paulo
Limaqueria colaborar com
as investigações.
Elestambémpediamacesso

aoinquéritoparapoderexer-
cerodireitodedefesa.Eafir-
mam que, mesmo ciente do
riscodeprisão,oentregador
“não irá se furtar de seu de-
vercívicofrenteàautoridade
policial eopoder Judiciário”.
No último dia 24, um gru-

po desembarcou de um ca-
minhãoeespalhoupneusna
avenida Santo Amaro e em
tornodomonumento,atean-
dofogo logodepois.Omovi-
mento Revolução Periférica
assumiu a autoria do incên-
dio. O fogo foi controlado e
o ato terminou sem feridos
nemdetidos.
Em um vídeo publicado

nas rede sociais no dia 14
de julho, um dos integran-
tes do grupo afirmava que
Borba Gato contribuiu ati-
vamente para o genocídio
da população indígena.

O entregador e ativista Paulo Lima no distrito policial em Santo Amaro Bruno Santos/Folhapress
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