
 

 

 

CTT – Pregão Eletrônico n.º 1250107 58/2013 Examinado, aprovado e de acordo: 
 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
Chefe Seção de Licitação 

 
Kenia Lúcia do Amaral 

Assessora Jurídica da DTS 

 
Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 

Ordenador de Despesas do CTT 

Site: www.policiamilitar.mg.gov.br 
 

 
 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 

CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 1/45 

 
 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 

CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES – CTT 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

Modalidade: PREGÃO Nº 1250107 58/2013 
Protocolo Seção de Licitações CTT: 35/2013 
Tipo: ELETRÔNICO 
Objeto: Aquisição de equipamentos para digitalização do sistema de videomonitoramento 

de Belo Horizonte  
 

RECIBO 
 

A Empresa _______________________________________________________ retirou 
este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 
________________________________________________________ ou pelo fax: 
_________________________. 

______________________ , aos _______ /_______ / 
________________________________________________________ 

(Assinatura) 
 
 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CPL – CTT 
PELO FAX: 031(XX) 2123-1010 OU PELO E-MAIL: 

ctt-secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br, 
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CTT – Pregão Eletrônico n.º 1250107 58/2013 Examinado, aprovado e de acordo: 
 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
Chefe Seção de Licitação 

 
Kenia Lúcia do Amaral 

Assessora Jurídica da DTS 

 
Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 

Ordenador de Despesas do CTT 

Site: www.policiamilitar.mg.gov.br 
 

 
 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 

CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 2/45 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Modalidade: PREGÃO N.º 1250107 58/2013 
Tipo: ELETRÔNICO 
Protocolo Seção de Licitação CTT: 35/2013 
 
 
1 PREÂMBULO............................................................................................................................. 3 
2 OBJETO....................................................................................................................................... 3 
3 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.......................................................................................... 4 
4 DO CREDENCIAMENTO.......................................................................................................... 4 
5 DAS PROPOSTAS COMERCIAIS............................................................................................ 5 
6 DA SESSÃO DE PREGÃO ........................................................................................................ 7 
7 DA HABILITAÇÃO.................................................................................................................... 10 
8 DOS RECURSOS........................................................................................................................ 13 
9 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO........................................................................ 14 

10 DO CONTRATO......................................................................................................................... 14 
11 DO PAGAMENTO...................................................................................................................... 15 
12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS..................................................................................... 15 
13 DISPOSIÇÕES GERAIS............................................................................................................. 17 
14 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA 

DIGITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE BH ................. 20 
15 ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA APÓS A ADJUDICAÇÃO....................................... 36 
16 ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO.................................................................................. 38 

 



 

 

 

CTT – Pregão Eletrônico n.º 1250107 58/2013 Examinado, aprovado e de acordo: 
 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
Chefe Seção de Licitação 

 
Kenia Lúcia do Amaral 

Assessora Jurídica da DTS 

 
Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 

Ordenador de Despesas do CTT 

Site: www.policiamilitar.mg.gov.br 
 

 
 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 

CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 3/45 

PREGÃO Nº 1250107 58/2013 – TIPO ELETRÔNICO  

1 – PREÂMBULO 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, realizará 
a licitação, modalidade Pregão, na forma eletrônica, em sessão pública, através do “site” 
www.compras.mg.gov.br, para aquisição de equipamentos para digitalização do sistema de 
videomonitoramento de Belo Horizonte, conforme descrição constante no objeto deste Edital. 

 
O pregão será realizado pelos seguintes militares: 1º Ten PM Antônio Marcos Rodrigues 

Xavier, 1º Sgt QPE Anderson Ribeiro Silva, 2º Sgt QPE Givanildo Fernando de Souza e Sd 1 Cl Lucas 
Costa De Assuncao, como integrantes da equipe de apoio, designados pelo Ten Cel PM Chefe do CTT, 
pelo BI nº 005/2013 de 06 de fevereiro de 2013 e BI nº 13/2013 de16 de maio de 2013. O certame será 
regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar  Federal 123 de 14 de 
dezembro de 2006, Lei Federal 12.440, de 07/07/2011, pela Lei Estadual no 14.167, de  10/01/2002, 
Decreto 43.080, de 13 de dezembro de 2002, Lei Estadual no 13.994, de 18/09/2001, Decreto Estadual 
44.630, de  03/10/2007, Decreto Estadual nº 44.786, de  18/04/2008, Decreto Estadual nº 45.018, de 
20/01/2009, Decreto Estadual nº 45.749 de 05 de outubro de 2011, Decreto Estadual nº 45.902, de 
27/01/2012, subsidiariamente pela Lei Federal no 8.666, de 21/06/1993, e demais normas pertinentes e 
pelas condições estabelecidas pelo  presente Edital. 

 
DATA: 14 / 11 / 2013  
SITE: www.compras.mg.gov.br 
ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO:  
INÍCIO dia 04 / 11 / 2013, às 09h00min. 

 
Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de Brasília. 

 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo se houver comunicação 
em contrário por parte do Pregoeiro. 
 
2 – OBJETO 

2.1 – Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos para digitalização do 
sistema de videomonitoramento de Belo Horizonte, conforme descrições e especificações detalhadas 
constantes do Anexo I deste Edital e condições previstas neste instrumento convocatório. 
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3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 – Poderão participar da presente licitação Pessoas Jurídicas legalmente autorizadas que 

militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, desde que previamente credenciados no módulo 
Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e 
Serviços, SIAD, no Portal de Compras, www.compras.mg.gov.br, nos termos do Decreto Estadual nº. 
45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

 
3.2 – Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação 

judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, empresas 
estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar 
ou contratar com a Administração Pública Estadual, ou punidos com suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública Estadual. 

 
3.3 – O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
 
3.4 – A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas 

neste instrumento convocatório. 
 

4 – DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os fornecedores deverão credenciar pelo menos um 

representante pelo site www.compras.mg.gov.br, opção “FORNECEDORES”, conforme instruções 
nele contidas, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico. 

 
4.1.1 – A aprovação do credenciamento do representante do fornecedor pelo CAGEF implica 

na liberação do login e senha de acesso para participação no(s) pregão(ões) eletrônico(s) realizados no 
site de compras do Estado de Minas Gerais – www.compras.mg.gov.br. 

 
4.1.2 – As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pela Central 

de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 155 (para Capital ou cidades do interior de 
Minas Gerais) ou (31) 3303-7999 (para outras localidades e celular). 

 
4.2 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao coordenador do sistema ou à Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão, coordenadora do sistema eletrônico, responsabilidade por 
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eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.3 – O credenciamento do(s) representante(s) vinculado a um licitante junto ao sistema 

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 
para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções 
previstas na item 12 do presente edital. 

 
4.4 – O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei 

Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e pela Resolução 
SEPLAG nº. 64/2007, contemplados nas cláusulas 6.3, deverão comprovar a condição de pequena 
empresa, quando do seu credenciamento no CAGEF, com a apresentação: 

 
4.4.1 – se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, do original ou de cópia 

autenticada do ato de enquadramento arquivado ou da certidão simplificada expedida pela Junta 
Comercial da sede da pequena empresa; 

 
4.4.2 – se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou de cópia autenticada do 

ato de enquadramento arquivado ou da Certidão de Breve Relato ou equivalente da sede da pequena 
empresa. 

 
5 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
5.1 – As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.compras.mg.gov.br, na 

opção “FORNECEDOR”, até o dia 14 / 11 / 2013, às 08h55min, após o preenchimento do formulário 
eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno conhecimento 
e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no Edital 
e seus anexos. 

 
5.1.1 – O sistema possuirá campo próprio para que a pequena empresa declare que apresenta 

restrições na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal, declarando que atende às 
demais exigências da habilitação, e se compromete a adotar todas as medidas necessárias, em razão do 
prazo concedido para este fim, para tentar promover sua regularização fiscal, caso venha a formular o 
lance vencedor. 

 
5.2 – Todas as condições estabelecidas para o lote, conforme Anexo I, serão tacitamente aceitas 

pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.  
 
5.3 – O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data marcada para a 

sua abertura. 
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5.4 – O prazo para entrega dos materiais e equipamentos objeto desta licitação será de, no 
máximo 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato ou após o 
recebimento da Nota de Empenho, e demais procedimentos, conforme cronograma contido no Anexo 
I, deste edital. 

 
5.5 – Prazo de garantia contra qualquer defeito de fabricação de no mínimo 24 (vinte e quatro) 

meses, contados a partir do sistema recebido, instalado e funcionando. 
 
5.6 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do lote objeto desta 
licitação. 

 
5.7 – Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até 

o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da Licitante vencedora. 

 
5.8 – Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente Nacional, em 

algarismos com duas casas decimais. 
 
5.8.1 – O fornecedor mineiro deverá informar em suas propostas comerciais as informações 

relativas ao preço do produto e ao preço resultante da dedução do ICMS.  
 
5.8.2 – Os valores a serem lançados no Portal de compras serão com o ICMS, a partir dos 

quais serão realizados a classificação, etapa de lances e o julgamento dos preços. 7 
 
5.8.3 – O disposto nos subitens 5.8.1 não se aplica aos contribuintes mineiros enquadrados 

como pequena empresa optantes pelo regime do Simples Nacional e para contratação de serviços. 
 
5.8.3.1 – As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar 

em suas propostas os valores com ICMS. 
 
5.8.3.2 – As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas 

propostas conforme o disposto nos itens 5.8.1. 
 
5.8.3.3 – As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão anexar em 

suas propostas comerciais a ficha de inscrição Estadual na qual conste a opção. 
 
5.8.4 – O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar juntamente com os 

documentos de habilitação, 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 normal de mercado dos produtos ou serviços. 
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6 – DA SESSÃO DO PREGÃO 
 
6.1 – Após a abertura das propostas, no horário previsto neste Edital, o Pregoeiro iniciará a 

sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 
 
6.2 – Dos Lances 
 
6.2.1 – Após a análise das propostas, o pregoeiro fará a divulgação através do sistema 

eletrônico e convidará os licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, observado o 
horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos. 

 
6.2.1.1 O pregoeiro, em qualquer momento, na fase de lances, poderá definir o percentual ou 

valor mínimo de diferença entre os lances e o tempo máximo para sua formulação. 
 
6.2.2 – Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgadas, em tempo real, todas as 

mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado 
apresentado pelos licitantes, vedada a identificação do fornecedor.  

 
6.2.3 – Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 
 
6.2.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
6.2.5 – Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica 

apresentada para efeito da classificação final. 
 
6.2.6 – O Centro de Tecnologia em Telecomunicações (CTT) não responderá pela desconexão 

de qualquer licitante com o sistema eletrônico e sua ocorrência não prejudicará a conclusão válida da 
sessão do pregão. 

 
6.2.7 – No caso de desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para recebimento dos lances, retomando o 
pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 
6.2.7.1 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 

do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes de nova 
data, se for o caso, e de horário para sua continuidade, no endereço eletrônico utilizado para realização 
da sessão. 
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6.3 – Do Julgamento 
 
6.3.1 – O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado POR LOTE. 
 
6.3.2 – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa 
ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 

 
6.3.2.1 – Caso não se realizem lances eletrônicos, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado da contratação. 
 
6.3.2.2 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, em que seus proponentes não 

tiverem ofertado lance, será realizado, obrigatoriamente, sorteio aleatório pelo próprio sistema. 
 
6.3.2.3 – Alternativamente ao disposto no item 6.3.2.2, caso o sistema eletrônico não disponha 

de funcionalidade para sorteio, os proponentes cujas propostas foram objeto de empate serão 
convocados por meio do canal eletrônico da licitação para que seja realizado o sorteio presencial, em 
local a ser definido pelo pregoeiro. 

 
6.3.2.4 – Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
 
6.3.3 – A Polícia Militar de Minas Gerais poderá exigir do vencedor provisório do certame, 

amostra do produto ofertado, por intermédio de aviso no chat do sistema durante a sessão do pregão. 
 
6.3.3.1 – A amostra, quando exigida, deverá ser entregue em momento oportuno, a ser definido 

pelo Pregoeiro, mediante aviso no chat do Sistema durante a sessão do pregão. 
 
6.3.4 – Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante 

detentor da melhor oferta e este deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade, podendo 
esta comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação e da proposta atualizada com os 
valores obtidos no Pregão, via fax (31) 2123–1110, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, com 
posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 
para o seguinte endereço: PMMG/ Diretoria de Tecnologia e Sistemas/Centro de Tecnologia em 
Telecomunicações, na Avenida Amazonas, nº 6.455, Bairro Gameleira – BH/MG, CEP 30510-900.  

 
6.3.5 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor. 
 
6.3.6 – Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender às 

exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para exame 
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de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o 
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual 
apresentou proposta. 

 
6.3.7 – Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas até 

o momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de preferência à contratação, observadas 
as seguintes regras: 

 
6.3.7.1 – o pregoeiro convocará através do chat a pequena empresa detentora da proposta de 

menor valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou 
superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para 
que apresente novo lance INFERIOR ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão do direito de preferência. 

 
6.3.7.2 – Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
6.3.7.3 – Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias da 

pequena empresa obedecerá ao procedimento previsto no item 6.3.4. 
 
6.3.7.3.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo previsto no item 7.2.7.1, para a devida e necessária regularização. 
 
6.3.7.3.2 – Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena empresa regularizar 

sua documentação fiscal, 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. 

 
6.3.7.4 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a pequena empresa será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
6.3.7.5 – Se a pequena empresa não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências 

de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação 
de empate prevista no subitem 6.3.7.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
6.3.7.6 – Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a 

apresentação de nova proposta de preço ou não sejam atendidas as exigências documentais de 
habilitação, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante originalmente declarado vencedor. 

 
6.3.7.7 – O disposto neste item 6.3.7 somente se aplicará quando a melhor oferta válida não 

tiver sido apresentada por pequena empresa. 
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6.4 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro poderá negociar para que 

seja obtido um melhor preço. 
 
6.5 – Ao término da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site 
www.compras.mg.gov.br.  

 
7 – HABILITAÇÃO 

 
7.1 – REGULARIDADE JURÍDICA 
 
7.1.1 – Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.1.2 – Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou 

instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedades 
empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição 
ou designação de seus administradores; 

 
7.1.3 – Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
7.1.4 – Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
7.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

– CNPJ; 
 
7.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
 
7.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal sede do 

licitante; 
 
7.2.4 – Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 
  
7.2.5 – Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – INSS, ou 
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prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio. 
 
7.2.6 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – 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. 

 
7.2.7 – A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da 

regularidade fiscal. 
 
7.2.7.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena 

empresa, assegurar-se-á o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a pequena empresa for declarada vencedora do certame, para a devida e necessária 
regularização. 

 
7.2.7.2 – A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação 

das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 
 
7.2.7.3 – O prazo previsto no item 7.2.7.1, poderá ser prorrogado por igual período, se 

requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração. 
 
7.2.7.4 – A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do 

direito à contratação. 
 
7.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
7.3.1 – Certidão Negativa de Falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 

cartório distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no 
máximo 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso 
II do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c os ditames da Lei Federal nº 11.101/05. 

 
7.4 – DECLARAÇÕES 
 
7.4.1 – Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e contratar com 

o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual; e 
declaração de que o licitante não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos realizando qualquer trabalho, conforme determina o inciso 
V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666/93 (com redação dada pela Lei Federal nº. 9854 de 27 de 
outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. As declarações deverão ser parte 
integrante dos documentos exigidos nesta Cláusula, apresentados para fins de habilitação e serão 
conforme modelos a seguir: 
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DECLARAÇÃO 

A empresa..................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, 
que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Data e local 
_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

DECLARAÇÃO 

A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, 
que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou 
a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da 
lei. 

Data e local 
_____________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

7.4.2 – Declaração de Enquadramento de Empresa como Micro e/ou Pequeno Porte (EPP) 
expedida pela Junta Comercial.  

 
7.5 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
7.5.1 – O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento (CRC) 

emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 
poderá apresentá-lo para utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento 
exigido para este certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o 
documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal documento não poderá ser utilizado 
como substituto devendo ser apresentado o documento exigido para este certame com a validade em 
vigor. 

 
7.5.1.1 – 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. 
 
7.5.2 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do 
respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no 
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momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação feita em veículo de 
imprensa apropriado. 

 
7.5.2.1 – Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
7.5.2.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 
7.5.3 – O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a 

inabilitação do licitante vencedor. 
 
7.6 – DOS RECURSOS 
 
7.6.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, 

a intenção de recorrer, no prazo de até 10 (dez) minutos, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, em campo próprio, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 
razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

 
7.6.2 – Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação da 

intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões do recurso e de 
eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, em formulários próprios. 

 
7.6.3 - A apresentação das razões de recursos e das contrarrazões, assim como documentos 

complementares, devidamente identificados, deverá ser efetuada, obrigatoriamente, mediante 
protocolo, à Secretaria do CTT, localizada à Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira. 

 
7.6.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do 

direito de interposição recurso. 
 
7.6.5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 

encerramento do prazo de contrarrazões. 
 
7.6.6 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
7.6.7 – O resultado do recurso será divulgado nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 
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8.666/93. 
 
8 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor. 
 
8.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e formalizará a contratação, no 
prazo previsto no Item 10.2 deste Edital.  

 
8.3 – A adjudicação e Homologação, para o Fornecedor mineiro, não optante pelo 

Simples, será realizada pelo preço sem ICMS, para isso o licitante detentor da melhor oferta de 
preços, após ser habilitado, deverá adequar os valores da proposta comercial, discriminando os 
preços com o ICMS e os preços resultantes de sua dedução (sem ICMS), conforme dispõe o 
artigo 6º, item 136, da parte I, do anexo, do Decreto 43080, de 13 de dezembro de 2002 e suas 
alterações posteriores. 

 
9 – CONTRATO 
 
9.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver 

apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo de contrato ou 
instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo III. 

 
9.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 

habilitação para assinar o contrato, bem como mantê-las durante toda a sua execução. 
 
9.1.2 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 

recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, já ultrapassada a fase da aplicação, nesta hipótese, do disposto 
no art. 5º do Decreto Estadual n° 44.630/07. 

 
9.1.3 – Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no pregão, o licitante deverá 

manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo necessidade de 
cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 9º, incisos XIV e XV da Lei 
Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002. 

 
9.2 – O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá 

assinar o contrato e demais termos aditivos, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar o 
recebimento da comunicação, através de FAX ou Correio Eletrônico. 
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9.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do 
prazo para tal e devidamente fundamentada. 

 
10 – PAGAMENTO 
10.1 – O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTT, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens 
e aceite pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM), através do 
banco, agência e conta bancária indicada pelo licitante em sua proposta ou na Nota Fiscal. 

 
10.1.1 – Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, a 

CONTRATADA terá direito à multa moratória no valor de 2% sobre o valor em atraso, mais juros de 
mora de 0,015% ao dia, a partir da data prevista para o pagamento, contados até a data do efetivo 
pagamento, calculado sobre o valor em atraso. 

 
10.2 – A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias, neste 

exercício financeiro, a saber: 
 

1251.06.126.021.1115.0001.44.90.52.20.25.1.1 1251.06.126.021.1115.0001.44.90.30.15.25.1.1 

1251.06.126.021.1115.0001.44.90.30.24.25.1.1 1251.06.126.021.1115.0001.44.90.30.16.25.1.1 

1251.06.126.021.1115.0001.44.90.52.07.25.1.1 1251.06.126.021.1115.0001.44.90.39.27.25.1.1 

 
Nº do Convênio Ano 

9001864 2013 
 
11 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso 

injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 
do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a 
saber: 

 
11.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 

fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da 
adoção das necessárias medidas de correção; 

 
11.1.2 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos 

seguintes percentuais: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
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fornecimento não realizado; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias; 
 
11.1.3 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou 
defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, 
fora das especificações contratadas; 

 
11.1.4 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 

IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos 
termos e prazos do art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 
45.902/12; 

 
11.1.5 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior; 

 
11.2 – O valor da multa aplicada, nos temos dos itens 11.1.2 e 11.1.3, será retido dos 

pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis; 

 
11.3 – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 

órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 
 
11.4 – A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 

disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12. 
 
11.5 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 

força maior ou caso fortuito. 
 
11.6 – Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 

revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes; 

 
11.7 – Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para 

pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que a 
CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada. 
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11.8 – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 

quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela 
CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas. 

 
11.9 – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de 

Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo 
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos 
artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12; 

 
11.10 – As sanções relacionadas nos itens 12.1.4 e 12.1.5 também poderão ser aplicadas àquele 

que: 
11.10.1 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 
11.10.2 Apresentar declaração ou documentação falsa; 
11.10.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 
11.10.4 Não mantiver a proposta; 
11.10.5 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 
11.10.6 Comportar-se de modo inidôneo; 
11.10.7 Cometer fraude fiscal. 
 
12 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 – Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da 

proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento. 
 
12.2 – Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contados na forma do parágrafo 

único do art. 10, do Decreto 44.786 de 18 de abril de 2008, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão.  

 
12.2.1 – Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por escrito, a 

PMMG/CTT, até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, endereçados à Seção de Licitação 
do CTT, localizada à Avenida Amazonas, 6.455, Bairro Gameleira, CEP: 30.510.900. A consulta 
poderá ser endereçada também para o e-mail ctt-secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br ou ainda 
encaminhada por FAX, para o número (31) 2123-1010, no mesmo prazo. 

 
12.2.2 – Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 

(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone, FAX e e-mail). 

 
12.2.3 – Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante 
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correspondências enviadas às potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail.  
12.2.4 – Para impugnação deverá fazer protocolo da peça original junto à Secretaria da 

PMMG/CTT, observando os prazos prescritos no item 12.2. 
 
12.3 – 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 Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
fundamentar as decisões.  

 
12.4 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 
 
12.5 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto 

no parágrafo 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
12.6 - A subcontratação parcial de algum item somente será admitida com autorização expressa 

da PMMG, nos casos devidamente justificados, não se admitindo a subcontratação de mais de 30% dos 
serviços. Isso deverá ser comprovado com apresentação de carteira de trabalho dos funcionários 
empregados na execução dos serviços.  

 
12.7 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
comprovado. 

 
12.8 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo. 

 
12.9 – Caberá a empresa credenciada 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. 

 
12.10 – Para fins de controle e informações, as empresas que retirarem o Edital pela Internet, 

no sitio www.compras.mg.gov.br, deverão enviar o recibo deste certame para o seguinte e-mail: ctt-
licitacao@pmmg.mg.gov.br. 

 
12.11 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 

presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 08h30min às 12h00min e de 14h00min 
às 18h00min, de segunda a sexta-feira, exceto às quartas-feiras que é no horário de 08h30min às 
13h00min, pelo telefone (31) 2123-1018. 
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12.12 – Fazem parte integrante deste Edital: 
12.12.1 – Normas da Licitação; 
12.12.2 – Anexo I – Termo de Referência – Especificação Técnica dos Materiais; 
12.12.3 – Anexo II – Modelo de Proposta após a Adjudicação; 
12.12.4 – Anexo III – Minuta de Contrato; 
 

Belo Horizonte/MG, ___ de_______________ de 2013. 
 
 

Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 
Ordenador de Despesas 

Kenia Lúcia do Amaral 
Assessora Jurídica da DTS 

OAB/MG 60.734 
 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
Chefe da Seção de Licitação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA 
DIGITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE BHTE 
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ESPECIFICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE 
VIDEOMONITORAMENTO EXISTENTE EM BELO HORIZONTE. 

1. OBJETIVO 

O objetivo desta especificação técnica é estabelecer critérios para aquisição de equipamentos de sistema 
de videomonitoramento digital no município de Belo Horizonte. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS QUE IRÃO COMPOR O 
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 

2.1. SERVIDOR 

2.1.1. Placa principal (motherboard/placa-mãe): 
a ) Total suporte às características especificadas para o processador, memória RAM e disco rígido 

presentes nesta especificação técnica; 
b ) Mínimo de 24 (vinte e quatro) slots para memória do tipo DDR3 – DIMM ou superior, que 

permita expansão para pelo menos 768 GB DDR3; 
c ) Mínimo de 06 (seis) slots PCI Express G2; 
d ) Mínimo de 04 (quatro) interfaces do tipo Serial ATA II (3 Gbps) ou superior, que permita 

gerenciar as unidades de disco rígido, leitor óptico e demais dispositivos; 
2.1.2. Processador: mínimo de 02 (dois) processadores instalados com 06 (seis) núcleos, 2,5 GHz, 12 MB 
cache; 
2.1.3. Memória: 

a ) Memória RAM instalada de no mínimo 64 GB, tipo DDR3, com Advanced ECC (correção de 
erros) de memória e com 1333 MHz de freqüência mínima de barramento; 

b ) Slots DIMM’s com suporte às tecnologias Advanced ECC (correção de erros) e a Mirroring 
(espelhamento) de memória; 

2.1.4. Interfaces e dispositivos: 
a ) 02 placas de rede com interface 10GbE para conexão com o storage especificado neste projeto; 
b ) Controladora RAID SAS e SATA com implementação dos padrões RAID 0, RAID 1 e RAID 5 

por hardware e 256 MB de memória cache; 
c ) Equipado com no mínimo 3 TB de armazenamento interno, com pelo menos 03 discos padrão 

SAS com velocidade mínima de 7200RPM, suporte a troca automática (Hot Swap) e possibilidade de expansão 
até 16 TB considerando o espaço em disco utilizado pela controladora RAID; 

d ) Unidade leitora de DVD–ROM; 
e ) Pelo menos 05 (cinco) portas USB, sendo uma interna ao gabinete; 
f ) No mínimo 04 conexões Gigabit Ethernet (04 portas RJ-45); 

2.1.5. Controladora para gerenciamento remoto com as seguintes funcionalidades: 
a ) Acesso ao servidor independente do sistema operacional; 
b ) Redirecionamento remoto da console em termos de vídeo, mouse e teclado; 
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c ) Conexão dedicada RJ-45; 
d ) Mídia Virtual, de tal forma a permitir que o usuário possa montar um dispositivo como floppy, 

CD ou DVD em um sistema local e acessá-lo como se fosse um componente do servidor remoto, incluindo a 
habilidade de iniciar o servidor (boot) através desta mídia; 

e ) Acesso através de web browsers ou interface CLI; 
2.1.6. Controladora de vídeo: integrada à placa–mãe do equipamento (on–board) com 8MB de memória 
dedicada; 
2.1.7. Teclado: padrão ABNT-2, com pelo menos 102 teclas; 
2.1.8. Mouse: com 3 botões, resolução de pelo menos 400 DPI, sensor óptico e botão de rolagem; 

2.1.9. Conjunto teclado, mouse, gabinete e 01 monitor (LCD com mínimo de 21” widescreen (tela), 
resolução de 1920x1080 e entrada de vídeo DVI) do mesmo fabricante do servidor; 
2.1.10. Gabinete: 

a ) Formato rack, com no máximo 2 U’s de altura em rack padrão de 19"; 
b ) Duas fontes redundantes com capacidade para suportar a configuração máxima do equipamento 

trabalhando em 1 +1 e possibilidade de substituição da fonte sem a necessidade de desligar o equipamento (hot–
plug); 

c ) Em caso de falha de uma das fontes, a fonte restante suprirá potência suficiente para as 
necessidades do equipamento na configuração máxima; 

d ) Ventiladores redundantes; 
e ) Deverão ser fornecidos todos os cabos, conectores, réguas de alimentação e outros componentes 

necessários à alimentação elétrica dos equipamentos; 
f ) Os dispositivos para gerenciamento dos cabos deverão ser de metal; 

2.1.11. Documentação: Fornecer documentação dos servidores, controladoras, placas de rede, disco rígidos e 
demais periféricos, tudo acompanhado de CD de instalação; 
2.1.12. Software: O sistema operacional deverá ser o Windows Server 2008 (R2 ou versão mais recente). 
Deverão ser fornecidas todas as licenças que eventualmente se façam necessárias, sendo de responsabilidade da 
CONTRATADA a aquisição das mesmas para a aplicação em questão. Assim sendo, não serão aceitas 
limitações ocasionadas pela ausência de licenciamento junto ao fabricante do software. Deverão ser fornecidas 
ainda mídias em CD ou DVD originais; 
2.1.13. Instalação e configuração: É de responsabilidade da CONTRATADA a instalação dos servidores nos 
racks 19’’, bem como a configuração dos mesmos, as conexões com o storage especificado no item 4.7 e o 
fornecimento de todos os materiais necessários. Uma relação de usuários e senhas que eventualmente se façam 
necessários deverá ser entregue aos técnicos da PMMG lotados no município citado, assim como no CTT; 
2.1.14. Garantia de 60 meses. 

 

2.2. DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS (STORAGE) 

2.1. A solução de armazenamento unificado de dados e backup deverá ser composta por uma matriz de 
armazenamento SAN (Storage Area Network) que combine automação, tolerância a falhas e administração 
simplificada; 
2.2. Deverá possui componentes redundantes (CPU, memória, barramento de dados, fontes, interfaces de 



 

 

CTT – Pregão Eletrônico n.º 1250107 58/2013 Examinado, aprovado e de acordo: 
 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
Chefe Seção de Licitação 

 
Kenia Lúcia do Amaral 

Assessora Jurídica da DTS 

 
Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 

Ordenador de Despesas do CTT 

Site: www.policiamilitar.mg.gov.br 
 

 
 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 

CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 23/45 

acesso) realizando failover automático; 
2.3. Deverá ser fornecido com capacidade mínima de armazenamento bruto definida conforme a tabela 
do Anexo III, utilizando discos com tecnologia NL-SAS, 7200 RPM de 3TB;   
2.4. Deverá suportar expansão para no mínimo 280TB em uma única interface de gerenciamento; 
2.5. Deverá possuir, no mínimo, 2 (duas) controladoras redundantes, sem ponto único de falha, de modo a 
implementar total e plena disponibilidade para toda a área em armazenamento em disco magnético; 
2.6. Deverá ser fornecido, no mínimo, 2 (duas) interfaces iSCSI de 10 Gbps por controladora; 
2.7. Cada controladora de armazenamento deverá possuir memória cache de pelo menos 4 GB; 
2.8. O sistema de armazenamento deverá suportar discos com tecnologias SAS e SAS-NL gerenciadas 
através do mesmo par de controladoras; 
2.9. O sistema de armazenamento deverá permitir a criação de, no mínimo, 256 volumes para acesso aos 
dados (Sistema de arquivos ou Logical Unit Number – LUN); 
2.10. Deverá suportar configurações baseadas em RAID 5, RAID 6 e RAID 10, gerenciadas diretamente 
pelas controladoras RAID integradas. Não serão aceitas configurações de RAID gerenciadas pelo sistema 
operacional; 
2.11. Deverá permitir o crescimento da quantidade de discos, LUNs, entre outros, sem a necessidade de 
aquisição de licenças adicionais; 
2.12. O equipamento deverá ser entregue com todos os componentes necessários para instalação em rack 
19’’, incluindo cabos para alimentação elétrica; 
2.13. Software incluso para gerenciamento do sistema de armazenamento, com direito a upgrades durante o 
período de garantia. O software de administração e gerenciamento do sistema de armazenamento deve permitir 
a criação de “array” de disco ou raidgroups, criação de volumes, expansão de volumes, expansão de discos no 
“array” de discos, mapeamento de volumes aos servidores, etc.  

2.14. A configuração dos storages (LUNs, Raid groups, etc) deverá ser definida previamente pela 
PMMG e realizada por profissional devidamente certificado pelo fabricante do equipamento (a 
documentação original do fabricante que confirma a certificação do profissional deverá ser apresentada 
antes da instalação).  

 

Garantia, serviços de assistência técnica e suporte da solução: 
2.15. Serviço de suporte e assistência técnica para hardware, gerenciados pelo fabricante da solução e 
prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de serviços, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados 
(on-site), incluindo o fornecimento de peças originais de reposição (exceto peças consumíveis, quando 
aplicável, de acordo com o manual do fabricante) e demais reparos necessários, por um período de 60 meses, 
no regime 24 x 7, (vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana), incluindo feriados e finais de semana.  

 A aquisição/registro dos storages, incluindo a emissão de certificados de garantia, deverá ser 
realizada no nome do Centro de Tecnologia em Telecomunicações e não da Contratada, para facilitar o 
processo de acionamento do fabricante em caso de necessidade; 
2.16. Todos os chamados serão gerenciados e atendidos pela central de atendimento do fabricante da 
solução através de número telefônico 0800 ou equivalente à ligação gratuita, em língua portuguesa, fornecendo 
neste momento o número, data e hora de abertura do chamado. Este será considerado o início para contagem dos 
prazos estabelecidos; 
2.17. O tempo de solução ou tempo para reparo para hardware, que compreende o tempo entre a abertura do 
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chamado técnico até a sua efetiva solução deverá ocorrer em até 24 horas; 
2.18. O fabricante deverá disponibilizar sem custo adicional uma ferramenta que ofereça monitoramento 
remoto com notificação/alerta e abertura automática de chamado; 
2.19. A solução ofertada deve contemplar os hardwares acima descritos, sua instalação física e lógica, sua 
ativação, configuração e testes para garantir o pleno funcionamento de toda solução. 

2.3. SWITCH GIGABIT– 24 PORTAS 10/100/1000 

2.3.1. Interfaces: 
a ) 24 portas Gigabit ethernet 10/100/1000 Base-T com conectores RJ45; 
b ) 4 portas Gigabit SFP; 
c ) Autonegociação de velocidade, modo duplex e MDI/MDIX; 

2.3.2. Memória e Processador: 
a ) 256 MB de SDRAM; 
b ) 32 MB de memória flash; 

2.3.3. Performance: 
a ) Capacidade de vazão (throughput) de no mínimo 65 Mpps; 
b ) Capacidade de comutação de no mínimo 144 Gbps; 

2.3.4. Roteamento: 
a ) Capacidade de roteamento IPv4 para os seguintes protocolos: OSPF, ISIS, BGP e rotas 

estáticas; 
b ) Capacidade de roteamento IPv6 para os seguintes protocolos: OSPFv3; 
c ) IGMP; 

2.3.5. Segurança: 
a ) Criação de Listas de acessos (ACL) para IPv6; 
b ) Padrão 802.1x; 
c ) Autenticação baseada em MAC; 

2.3.6. Conectividade: 
a ) Protocolo 802.1p e 802.3X; 
b ) IGMP snooping; 
c ) Controle de broadcast, multicast e unicast permitindo fixar o limite máximo de broadcasts, 

multicasts e unicasts por porta; 
d ) Roteamento entre as VLANs internamente, sem a necessidade de equipamentos externos; 
e ) Criação de listas de acesso de acordo com o horário do dia (time based ACL); 
f ) Limitação de banda baseada em porta física do switch, endereço MAC fonte e destino, endereço 

IP fonte e destino, port TCP/UDP fonte e destino e valor TOS; 

2.3.7. Disponibilidade: 
a ) Fonte de alimentação com capacidade de operar em tensões de 100 a 240 V e em frequências de 

50/60 Hz; 
b ) Protocolo Spanning Tree; 
c ) Protocolo Rapid Spanning Tree (802.1w); 

2.3.8. Especificações Adicionais: 
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a ) Condições operacionais de temperatura dentro dos limites de 0° a 45°C, Temperatura de 
armazenamento de -40° até 70°C e umidade de armazenamento de 5% até 90%; 

b ) Deverá vir acompanhado do kit de suporte específico para montagem em Rack de 19" ocupando 
uma unidade de Rack (1 U); 

c ) Deverá vir com todo o hardware e software necessário ao empilhamento; 
d ) Deverá vir acompanhado de software de gerência SNMP para Windows que implemente 

descoberta e mapeamento automáticos dos dispositivos e da topologia da rede e seja do mesmo fabricante dos 
switches; 

2.3.9. Acessórios: 
a ) A empresa CONTRATADA deverá fornecer os switches com todos os assessórios necessários à 

conexão com os computadores, servidores e DIO, estando todos estes equipamentos e acessórios instalados, 
configurados, testados e em perfeito funcionamento; 

b ) Entre os acessórios citados na alínea anterior, deverão ser fornecidos, para cada switch, no 
mínimo, 04 conjuntos de cordões ópticos monomodo, com conectores tipo SC/LC para conexão com o DIO; 

2.3.10. Instalação e configuração: deverão ser realizadas por profissional devidamente certificado pelo 
fabricante do equipamento (a documentação original do fabricante que confirma a certificação do 
profissional deverá ser apresentada antes da instalação). Uma relação de usuários e senhas que 
eventualmente se façam necessários deverá ser entregue aos técnicos da PMMG lotados no CTT; 
2.3.11. Garantia de 36 meses. 

 

2.4. MICROCOMPUTADOR 

2.4.1. Processador: recomendado pelo fabricante do computador, com 8 núcleos físicos, memória cache de 
15 MB ou mais, com capacidade para trabalhar com módulos de memória do tipo DDR3 – 1333 MHz (no 
mínimo) e frequência do processador mínima de 2.4 GHz; 
2.4.2. Placa mãe: totalmente compatível com o processador e do mesmo fabricante do computador, com 
marca serigrafada na placa, não sendo admitidas placas de livre comercialização no mercado; chipset do mesmo 
fabricante do processador, além de, no mínimo: 2 x PCIe x16 Gen 2 para conexão de placas de vídeo de alto 

desempenho; 1 x PCIe; e 1 x PCI; 
2.4.3. Sistema operacional: Windows 7 Professional ou superior, de 64 bits, na atualização mais recente. 
Deverão ser fornecidas, junto ao equipamento, todas as licenças de sistema operacional, sendo de total 
responsabilidade do proponente a aquisição na modalidade adequada para a aplicação em questão. Não serão 
aceitas limitações ocasionadas pela ausência de licenciamento junto ao fabricante do software de sistema 
operacional, devendo o proponente fornecer imediatamente as licenças necessárias; 
2.4.4. Memória: mínimo de 8 GB DDR3 – 1333 MHz ECC com possibilidade de expansão para até 16 GB; 
2.4.5. Portas USB: 04 portas padrão 2.0 sendo pelo menos duas frontais e duas traseiras; 
2.4.6. Teclado: padrão ABNT-2, com pelo menos 102 teclas; 
2.4.7. Mouse: com 3 botões, resolução de pelo menos 400 DPI, sensor óptico e botão de rolagem; 

2.4.8. Conjunto teclado, mouse, gabinete e 02 monitores LCD com mínimo de 21” widescreen (tela), 
resolução de 1920x1080 e entrada de vídeo DVI do mesmo fabricante do microcomputador; 
2.4.9. Disco Rígido com capacidade mínima de armazenamento de 1 TB SATA 7200 RPM; 
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2.4.10. Deverá possuir 01 (uma) placa de vídeo off-board, indicada pelo fabricante do computador, com 
capacidade para suportar o funcionamento simultâneo de 03 (três) displays (televisores e/ou monitores, 
independentemente da combinação), com as seguintes características:  

a ) Mínimo de 01 (uma) saída display port (DP); 
b ) Memória dedicada de 2 GB GDDR5, 128 bits; 
c ) Resolução de 2560 x 1600; 
d ) Interface PCI Express x16 2.0; 
e ) Deverão ser fornecidos cabos e quaisquer outros acessórios necessários às interligações com o 

sistema, compatíveis, entre outras necessidades, com a distância entre os computadores e os televisores; 
2.4.11. Interface de rede Ethernet: com conexão 10/100/1000; 
2.4.12. Unidade de DVD+/-RW padrão SATA, 48x32x48x16x com cabos de áudio, dados e software de 
gravação; 
2.4.13. Gabinete: com fonte de alimentação compatível, com correção do fator de potência superior a 85% 
com amplo alcance, suportando todos os componentes instalados e expansões futuras, com dois conectores USB 
frontais, ventoinha na traseira, leds indicadores de funcionamento e acesso do disco rígido, baias de 5,25”, tipo 
torre na cor predominantemente preta; 
2.4.14. A CONTRATADA deverá fornecer documentação em Português ou Inglês, da placa mãe, 
controladoras, placas de rede, placas de vídeo, discos e demais periféricos, tudo acompanhado de CD de 
instalação; 
2.4.15. Garantia 24 meses. 

 

2.5. CÂMERA SPEED DOME HD 

2.5.1. Própria para uso em ambientes externos, com grau de proteção mínimo IP66. A caixa de proteção 
externa para a câmera deverá ser do próprio fabricante da mesma, não sendo admitidas adaptações; 
2.5.2. Deverá suportar o funcionamento diuturno, incluindo a utilização ininterrupta dos motores e demais 
dispositivos de PTZ (engrenagens, correias, etc) durante 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano; 
2.5.3. Deverão ser fornecidos todos acessórios originais do fabricante para permitir afixação do tipo pingente 
nos postes em que serão instaladas as câmeras; 
2.5.4. Stream de vídeo primário: compactação de vídeo em H.264, com resolução igual ou superior a 
1280x720 pixels efetivos, a 30 fps; 
2.5.5. Stream de vídeo secundário: compactação de vídeo em, pelo menos, H.264 ou MPEG4 ou MJPEG; 
2.5.6. Zoom óptico igual ou maior que 20x, obtido através dos seguintes comprimentos focais: 

2.5.1.1. Comprimento focal inferior: máximo 4.7mm; 
2.5.1.2. Comprimento focal superior: mínimo 94 mm; 

2.5.7. Zoom digital igual ou maior que 12x; 
2.5.8. Foco automático, com cancelamento manual; 
2.5.9. Pan contínuo (ou infinito) de 360º, ou seja, sem a utilização de quaisquer artifícios, tais como “auto-
flip”, “auto-inversão” ou similares; 
2.5.10. Tilt mínimo de 190º, ou seja, mínimo de 5º acima do horizonte, admitido o auto-flip; 
2.5.11. Mínimo de 99 posições para pan, tilt e zoom (presets); 
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2.5.12. Day/night real e automático, implementado com filtro IR removível; 
2.5.13. Deverá suportar os seguintes protocolos: 

a ) TCP/IP; 
b ) UDP/IP; 
c ) HTTP; 
d ) HTTPS; 
e ) DHCP; 
f ) RTP; 
g ) RTSP; 
h ) ICMP; 
i ) SNMP; 
 

2.5.14. Deverá possuir recurso de busca/localização da câmera na rede, implementado mediante software 
próprio do fabricante ou protocolo UPnP; 
2.5.15. Compatibilidade com o padrão ONVIF e com o software de videomonitoramento ofertado; 
2.5.16. Correção de imagem: faixa dinâmica (WDR ou equivalente) e compensação de luz de fundo (BLC ou 
equivalente); 
2.5.17. Máscaras de privacidade; 
2.5.18. Menu de configuração (setup) acessado via browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome ou similares), em português ou inglês; 
2.5.19. Conexão RJ45 (Fast Ethernet); 
2.5.20. Deverá ser fornecida uma fonte de alimentação para cada câmera de vídeo, com tensão e corrente 
adequadas. A fonte deverá ser do próprio fabricante da câmera ou aprovada pelo mesmo; 
2.5.21. Deverão também ser fornecidos patch cords de 5m para interligação das câmeras aos conversores de 
mídia; 
2.5.22. Temperatura de operação da câmera: -5ºC a 50ºC; 

2.5.23. O fabricante da câmera deverá possuir representante comercial no Brasil, capaz de prover todo 
o suporte pós-venda incluindo fornecimento de peças para manutenção após o período de garantia e 
contato telefônico para esclarecimentos de eventuais dúvidas; 
2.5.24. Garantia mínima contra defeitos de fabricação e desgaste de mecanismos: 24 meses. 
 

2.6. RACK PARA ACONDICIONAMENTO DOS CONVERSORES DE MÍDIA (UNIDADES 
RECEPTORAS) 

2.6.1. Revestimento externo: metálico (preferencialmente em alumínio); 
2.6.2. Tamanho: padrão 19”, com slots próprios para acondicionamento dos receptores; 
2.6.3. Fontes de alimentação redundantes inclusas: entrada de tensão variável (100 a 240 Vac), com proteção 
contra curto circuito e saída compatível com o consumo dos receptores; 
2.6.4. Número de slots disponíveis: mínimo de 12 (doze) slots livres, para uso dos receptores; 
2.6.5. Os equipamentos especificados nos itens 2.8, 2.9 e 2.6 deverão ser todos do mesmo fabricante; 
2.6.6. kit Porca Gaiola, Arruela e Parafusos para fixação em rack 19”; 
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2.6.7. Garantia: 24 meses. 
 

2.7. TECLADO DE CONTROLE – PARA OPERADORES 

2.7.1. Deverá ser totalmente compatível com a câmera especificada, e do mesmo fabricante do software 
especificado. Caso o fabricante do software não tenha desenvolvido um teclado ou mesa controladora próprios, 
deverá ser fornecido um equipamento recomendado pelo mesmo. Em ambos os casos, o equipamento ofertado 
deverá possuir, no mínimo, as seguintes características: 
2.7.2. Controle PTZ via Joystick de 03 (três) eixos, com velocidade variável; 
2.7.3. Display de caracteres alfanumérico do tipo LCD; 
2.7.4. Permitir ao operador, mediante acionamento de teclas específicas do teclado:  

a ) Seleção das câmeras a serem visualizadas; 
b ) A forma de visualização (tela cheia ou mosaico); 
c ) Seleção de destino das imagens (monitores de 21’’, televisor na parede ou ambos); 

2.7.5. Funções habilitáveis de reprodução, avanço e retrocesso das imagens gravadas; 
2.7.6. Interface USB para conexão com microcomputador; 
2.7.7. Alimentação poderá ser via interface USB ou via fonte de alimentação externa compatível com as 
características elétricas do teclado e fornecida junto com o equipamento; 
2.7.8. Condições de operação: temperatura entre 0 e 40º C; 
2.7.9. O equipamento deverá vir acompanhado com um joystick reserva (incluindo os potenciômetros, 
molas, dispositivos de encaixe, etc. em suma, todos os acessórios que componham o kit do joystick de forma a 
permitir a substituição do mesmo em caso de necessidade); 
2.7.10. Garantia mínima de 24 meses. 
 

2.8. CONVERSOR DE MÍDIA (UNIDADE TRANSMISSORA) – 10/100BASE-T 

2.8.1. Interface óptica: conexão para uma fibra monomodo com conector SC (1310 / 1550nm); 
2.8.2. Conversão padrão Ethernet 10/100 BaseT para 100 Base FX, 1 porta RJ-45; 
2.8.3. Atendimento aos padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; 
2.8.4. Transmissão de dados em half e full duplex; 
2.8.5. Fonte de alimentação com saída e consumo compatível com o equipamento; 
2.8.6. Indicação de alimentação, link de fibra e atividade Ethernet através de LED; 
2.8.7. Temperatura de operação: faixa mínima de 0°C a 70ºC e umidade relativa de 0 a 95% não condensada; 
2.8.8. Distância de operação: mínimo de 20 Km de distância do receptor; 
2.8.9. Deverá ser stand-alone e apropriado para uso em ambiente hostil, sujeito a poeira e a temperatura 
elevada; 
2.8.10. Deverá trabalhar em conjunto com a unidade receptora especificada neste edital, sendo todos os 
conversores (tx/rx) e racks para acondicionamento, do mesmo fabricante; 
2.8.11. Dimensões físicas máximas (em mm): 94 C x 73 L x 28 A (+/- 2%); 
2.8.12. MTBF: maior que 100.000 horas; 
2.8.13. Compatibilidade eletromagnética: FCC (Classe B) e CE (Classe B); 
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2.8.14. Garantia: 24 meses.  
 

2.9. CONVERSOR DE MÍDIA (UNIDADE RECEPTORA) – 10/100BASE-T 

2.9.1. Interface óptica: conexão para uma fibra monomodo com conector SC (1310 / 1550nm); 
2.9.2. Conversão padrão Ethernet 10/100 BaseT para 100 base FX; 
2.9.3. Atendimento aos padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; 
2.9.4. Transmissão de dados em half e full duplex; 
2.9.5. Alimentação: apropriada para ser conectada ao rack para acondicionamento dos conversores 
especificado neste edital; 
2.9.6. Indicação de alimentação, link de fibra e atividade Ethernet através de LED;  
2.9.7. Temperatura de operação: faixa mínima de 0°C a 70ºC e umidade relativa de 0 a 95% não condensada; 
2.9.8. Distância de operação: mínimo de 20 Km de distância do receptor; 
2.9.9. Deverá ser apropriada para montagem em rack padrão 19” especificado neste edital; 
2.9.10. Deverá trabalhar em conjunto com a unidade transmissora especificada neste edital, sendo todos os 
conversores (tx/rx) e racks para acondicionamento, do mesmo fabricante; 
2.9.11. MTBF: maior que 100.000 horas; 
2.9.12. Compatibilidade eletromagnética: FCC (Classe B) e CE (Classe B); 
2.9.13. Garantia: 24 meses.  
 

2.10. CORDÃO ÓPTICO 

2.10.1. Cordão constituído por uma fibra óptica monomodo, com Kevlar; 
2.10.2. Possuir pelo menos 5,0 metros de comprimento; 
2.10.3. Tipos de conectores: compatíveis com os equipamentos a serem licitados; 
2.10.4. A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento 
secundário em poliamida; 
2.10.5. Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante a 
chamas; 
2.10.6. As extremidades deste cordão óptico deverão vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica, 
além de possuírem certificado dos testes de perda por inserção e perda de retorno emitido pelo fabricante; 
2.10.7. Raio mínimo de curvatura aceitável para este cordão óptico duplo é de 50 mm; 
2.10.8. O fabricante deverá apresentar certificação; 
2.10.9. A garantia deverá ser de 24 meses. 
 

2.11. FONTE 5 V DC 3A 

2.11.1. Tensão de entrada: 100~240VAC; 
2.11.2. Tensão de saída: 5VDC ; 
2.11.3. Corrente: 3A; 
2.11.4. Plug de saída: P4 (centro +); 
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2.11.5. Comprimento do cabo: mínimo 0,8 metros; 
2.11.6. Garantia mínima: 24 meses; 
 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO 

3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

3.1.1. Deverá ser compatível com câmeras IP’s e analógicas, simultaneamente e com o padrão ONVIF; 
3.1.2. Deverá ser compatível com câmeras, teclados de controle (joysticks) e servidores de diversos 
fabricantes, incluindo, naturalmente, os equipamentos aqui especificados no que couber; 
3.1.3. Deverá operar nas seguintes plataformas: Windows 7 e Windows Server 2008 ou superior;  
3.1.4. Deverá permitir a reprodução das imagens gravadas e visualizadas, tanto em mosaico quanto em tela 
cheia, na resolução máxima das câmeras, sem perda de qualidade das imagens;  
3.1.5. Deverá gerenciar uma quantidade ilimitada de câmeras e contas de usuários; 
3.1.6. Deverá permitir controle de direitos, bloqueio e data de expiração de conta de usuário, senhas 
diferenciadas para cada usuário ou grupos de usuários, horários programáveis de login IP por usuário e bloqueio 
da estação de trabalho; 
3.1.7. Deverá suportar DNS; 
3.1.8. Deverá permitir visualização de câmeras de diversos servidores na mesma tela; 
3.1.9. Deverá suportar velocidade de gravação e visualização ao vivo de até 30 fps por câmera, sendo 
possível a definição de configurações diferenciadas para ambos os modos; 
3.1.10. Deverá permitir o armazenamento e a transmissão das imagens nos formatos MJPEG; MPEG4, H.264; 
3.1.11. Deverá permitir que o monitoramento ao vivo, a gravação contínua, a exportação e a reprodução de 
imagens gravadas ocorram simultaneamente;  
3.1.12. Deverá permitir a exportação de vídeos em formato AVI e em formato nativo do software. No caso de 
formato nativo, o player de vídeo deverá ser embutido automaticamente na mídia de destino, para que não 
ocorram limitações na visualização das imagens; 
3.1.13. Deverá permitir que o período de armazenamento, a resolução e o número de fps por câmera, tanto 
para gravação quanto para visualização, sejam configuráveis de acordo com a necessidade da PMMG; 
3.1.14. A gravação das imagens de todas as câmeras deverá ser contínua, por no mínimo 30 dias, sendo 
possível seu acionamento por eventos e por detecção de movimentos; 
3.1.15. Deverá possuir sistema de gerenciamento avançado e automático de disco; 
3.1.16. Deverá possuir sistema de certificado digital para autenticação das imagens gravadas; 
3.1.17. Deverá possuir um sistema de gerenciamento de alarmes e eventos de dispositivos I/O com contato 
seco e relés, além de permitir a integração de alarmes através dos I/Os das câmeras; 
3.1.18. Deverá possuir log de acesso ao servidor, log de ações dos usuários e log de eventos do sistema; 
3.1.19. A busca de imagens deverá acontecer através de barra de tempo, por câmera, data e hora, com 
velocidade de reprodução configurável, sendo possível selecionar faixas de vídeo; 
3.1.20. Deverá permitir a reprodução e a exportação de várias câmeras simultaneamente e sincronizadas em 
mosaicos; 
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3.1.21. Deverá permitir que o operador escolha, dentre uma lista de monitores pré-definidos, aquele desejado 
e envie uma sequência ilimitada de imagens, mapas e mosaicos, usando joystick e mouse (matriz virtual);  
3.1.22. Deverá permitir acesso rápido às câmeras através de atalhos pré-configurados, sequenciamento de 
câmeras e mosaicos, criação de diferentes estilos de mosaico (1, 4, 9, 16 e 32) com ajuste automático ao formato 
da tela de acordo com a quantidade de câmeras; 
3.1.23. Deverá possuir suporte para, no mínimo, 8 monitores por estação de trabalho, suporte a DirectX para 
melhor qualidade de vídeo ao vivo, sistema de zoom e ferramenta de screenshot; 
3.1.24. Deverá permitir zoom digital em imagens ao vivo e gravadas de diversas áreas da tela e de diversas 
câmeras, remoção de imagens de câmeras individuais através do menu pop-up, maximização de um objeto 
selecionado através de clique duplo do mouse (tela cheia), monitoramento de quantidade ilimitada de câmeras 
por cliente e com diversos tipos de tela; 
3.1.25. Deverá possuir filtros de controle e tonalidade de imagens tanto para monitoramento ao vivo quanto 
para a reprodução de vídeos, além recursos de desentrelaçamento de vídeo; 
3.1.26. Com relação ao controle das câmeras, o sistema deverá suportar controle de PTZ por joystick visual 
(com controle de zoom através de botões), joystick USB e mouse (pan e tilt simultâneos através de clique na 
imagem); 
3.1.27. Deverá possuir ferramenta de criação de número ilimitado de presets por câmeras, sistema de 
vigilância PTZ e bloqueio de PTZ por prioridade / níveis de hierarquia;  
3.1.28. A configuração do sistema deverá acontecer em tempo real, incluindo facilidade de configuração 
simultânea de um conjunto de câmeras e monitoramento de desempenho dos servidores;  
3.1.29. Deverá possuir ferramenta de geração de relatórios de eventos; 
3.1.30. A CONTRATADA deverá disponibilizar juntamente com o software todas as mídias (CD / DVD) e 
manuais que o acompanham. 

3.2. LICENÇAS 

3.2.1. Deverá ser fornecido um pacote de licenças para gerenciamento, gravação, visualização e qualquer 
outro recurso necessário, que contemple todas as câmeras do sistema e suporte o recurso de fail over, utilizado 
para o funcionamento dos servidores de monitoramento e gravação. Assim sendo, qualquer um dos servidores 
deverá ser capaz de assumir, caso necessário, o controle de todo o sistema (incluindo todas as suas funções e 
facilidades). 

4. DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE SERVIDORES, SOFTWARES E LICENÇAS 

4.1. Caberá à Contratada o fornecimento do software necessário ao controle, visualização e acesso às 
câmeras, com restrições de acesso para imagens gravadas. O software de videomonitoramento deverá estar 
licenciado para gravação de imagens em tempo real e atender às exigências do item 5 – SOFTWARE DE 
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO.  
4.2. Fail over: Os servidores deverão funcionar simultaneamente com balanceamento de carga. Caso 
ocorra falha em um dos servidores o(s) outro(s) deverá(ão) assumir todas as suas tarefas, incluindo suas 
funções, facilidades e o gerenciamento de todas as câmeras sem perda de desempenho. Preferencialmente, esta 
substituição deverá ocorrer de imediato, de forma transparente aos usuários e sem a necessidade de intervenção 
humana. 
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5. DOS MANUAIS 

A CONTRATADA deverá entregar os manuais de todos os equipamentos adquiridos (utilização e 
serviços). Os manuais de utilização deverão estar em língua portuguesa. Os manuais de serviço deverão estar 
em língua portuguesa ou inglesa. 
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ANEXO I – ITENS OBRIGATÓRIOS 

 
Os itens abaixo são obrigatórios e deverão ser atendidos na íntegra: 
 

1. GARANTIA 
Todos os equipamentos e materiais deverão ser garantidos pelo período de 24 meses, contados a partir 

do recebimento definitivo, ressalvados os itens onde o prazo de garantia for superior, conforme estabelecido em 
campos específicos deste documento, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os serviços, 
regulagens, calibrações, reparos, fornecimento e substituição de peças e acessórios defeituosos, sem prejuízo de 
outras condições estabelecidas nas presentes especificações. 

Essa garantia compreende a manutenção corretiva de todo equipamento e material fornecido, fazendo as 
correções decorrentes de defeitos de fabricação, instalação, acidentes e outros fatores interferentes cuja origem 
ou causa tenham sido originadas pela CONTRATADA. 

O tempo máximo de atendimento no local de instalação do sistema será de 24 horas. Caso a 
CONTRATADA não consiga solucionar o problema no prazo de 24 horas, essa deverá efetuar a substituição 
dos equipamentos (câmeras, conversores, monitores, servidores, storages, teclados, etc.) por outros de 
especificação técnica semelhante, restabelecendo o funcionamento em até 72 horas (desde que não conste prazo 
inferior nas especificações técnicas dos equipamentos), até que seja reparado o equipamento defeituoso. Os 
reparos ou substituições definitivas das partes do sistema deverão ser feitos pela CONTRATADA, incluindo 
todos os materiais e serviços necessários, devendo utilizar componentes de reposição originais adequados e 
novos, conforme cada fabricante, de qualidade e tecnologia equivalente ou superior, respeitando as 
especificações originais dos equipamentos e materiais, e no prazo máximo de 30 dias. Todas as substituições 
definitivas das partes do sistema deverão ser formalizadas ao Preposto do contrato. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar um telefone e um email de contato para casos de acionamento 
para manutenção, ou um sistema online, via web, para solicitações de serviços. 
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ANEXO I – PLANILHA PARA COTAÇÃO DE MATERIAIS 

 

Este anexo tem por objetivo a apresentação da lista de materiais que serão fornecidos pela 

empresa CONTRATADA. 

 

Lote 1 

Item Material permanente Unidade Quant.  Preço Unit. (R$) Total (R$) 

1 Servidor conforme item 2.1 Unidade 2     

2 
Storage com capacidade de 144 TB conforme 
item 2.2 

Unidade 1     

3 
Switch Gigabit, com acessórios conforme item 
2.3 

Unidade 2     

4 Microcomputador conforme item 2.4 Unidade 3     

      Subtotal (1)   

  Material consumo         

1 
Monitor LCD 21’’ (servidor / microcomputador) 
conforme itens 2.1.9 e 2.4.8 

Unidade 12     

2 Cabo par trançado, UTP, CAT 6 M 300     

3 Patch Cord 1,5 m, CAT 6 Unidade 65     

4 
Tomada padrão RJ45 fêmea, CAT 6 (para 
inserção). 

Unidade 10     

5 

Patch Panel CAT 6, 24 portas, padrão 19”, 
com todas as guias de cabos necessárias, 
organizador de cabos e kit Porca Gaiola, 
Arruela e Parafusos 

Unidade 1     

    Subtotal (2)   

   Total (Lote1)   
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Lote 2 

Item Material permanente Unidade Quant.  Preço Unit. (R$) Total (R$) 

1 Câmera Dome HD conforme item 2.5 Unidade 18     

2 Teclado de controle conforme item 2.7 Unidade 3     

3 
Rack para acondicionamento dos conversores 
de mídia conforme item 2.6 

Unidade 3     

      Subtotal (1)   

  Material consumo         

1 
Licenças para gerenciamento, gravação e 
visualização, conforme item 3 

Unidade 90     

2 
Conversor de mídia (unidade transmissora) 
conforme item 2.8 

Unidade 45     

3 
Conversor de mídia (unidade receptora) 
conforme item 2.9 

Unidade 45     

4 Cordão Óptico conforme item 2.10 Unidade 120     

5 Fonte 5V DC 3 A conforme item 2.11 Unidade 20     

    Subtotal (2)   

   Total (Lote2)   
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO N.º 1250107 58/2013 – TIPO ELETRÔNICO 

PROPOSTA DE PREÇOS (em papel timbrado da proponente) 

PREGÃO N.º 1250107 58/2013 – PROTOCOLO SEÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 35/2013 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  
CNPJ  

Inscrição Estadual  

Endereço  

Telefone/Fax/E-mail  

Nome do Signatário  
(para assinatura do contrato) 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

LOTE 1 e 2 - Aquisição de equipamentos para sistema de videomonitoramento 

Relação de todos os materiais e serviços contidos no Anexo I  

- +ITEM 1: MATERIAIS 
PERMANENTES 

Valor Total com ICMS Valor Total sem ICMS 

- ITEM 2: MATERIAIS 
CONSUMO 

Valor Total com ICMS Valor Total sem ICMS 

Responsável pela assistência técnica  

Prazo de Garantia: 24 meses  

Prazo da validade da proposta (não inferior a 60 dias)  

PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias  

 
 

Local de Entrega 
CTT: Avenida Amazonas 6.455 – Gameleira Bhte – MG 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os impostos, tributos, encargos sociais, frete 

até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 

licitação. 
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Declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende plenamente todos os requisitos de habilitação, 
especificações técnicas e demais condições exigidas para participar do Pregão Eletrônico. 
Declaro que a garantia mínima dos sistemas de videomonitoramento e suas partes constituintes serão  conforme 
disposto neste Edital e seus anexos.  

Data e local 
 
___________________________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 
PREGÃO Nº 1250107 58/2013 – TIPO ELETRÔNICO 

 
POLÍCIA MILITAR  DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 
CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 

 
 

CONTRATO Nº           /2013 – CTT 
 
 

Contrato de fornecimento, que entre si  celebram o Estado 
de  Minas  Gerais, através do CENTRO DE TECNOLOGIA EM 
TELECOMUNICAÇÕES (CTT)  da PMMG, e a empresa ............. 

 
 
O Estado de Minas Gerais, entidade de Direito Público, por intermédio da PMMG, representado 

pelo nº 084.604-8, Ten Cel  PM Humberto Salles Cordeiro, CPF nº 386.113.846-87, Ordenador de 
Despesas do Centro de Tecnologia em Telecomunicações da PMMG (CTT), CNPJ 16.695.025/0001-
97, estabelecido à Av. Amazonas 6.455, bairro Gameleira, Belo Horizonte, CEP 30510-000, telefone 
31- 2123-1000, fax 31 -2123-1010, neste ato denominado CONTRATANTE, conforme delegação 
contida nos artigos 51 e 52 do R-AFCA PM, e a empresa ......................CNPJ ......................., Inscrição 
Estadual Nº ....................., com escritório regional em ..............., na Rua ..................,  telefone (31)  
................, Fax (31) ............, neste ato representado pelo Sr. .........................., possuidor da CI 
......................., na qualidade de ..................., doravante denominada CONTRATADA, têm entre si 
ajustado o presente Contrato de fornecimento n.º ........., conforme Protocolo Seção de Licitações CTT: 
35/2013 – Pregão Eletrônico Nº 1250107 58/2013, nos termos da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Lei Complementar  Federal 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal 12.440, de 
07/07/2011, pela Lei Estadual no 14.167, de  10/01/2002, Decreto 43.080, de 13 de dezembro de 2002, 
Lei Estadual no 13.994, de 18/09/2001, Decreto Estadual 44.630, de  03/10/2007, Decreto Estadual nº 
44.786, de  18/04/2008, Decreto Estadual nº 45.018, de 20/01/2009, Decreto Estadual nº 45.749 de 05 
de outubro de 2011, Decreto Estadual nº 45.902, de 27/01/2012, subsidiariamente pela Lei Federal no 
8.666, de 21/06/1993 e mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
Cláusula Primeira – DO OBJETO 

Este Contrato tem por objeto, aquisição de equipamentos para digitalização do sistema de 
videomonitoramento de Belo Horizonte, conforme as especificações e detalhamentos consignados no 
ANEXO I do PREGÃO Nº 1250107 58/2013 que, juntamente com as propostas da CONTRATADA, 
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 

 



 

 

CTT – Pregão Eletrônico n.º 1250107 58/2013 Examinado, aprovado e de acordo: 
 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
Chefe Seção de Licitação 

 
Kenia Lúcia do Amaral 

Assessora Jurídica da DTS 

 
Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM 

Ordenador de Despesas do CTT 

Site: www.policiamilitar.mg.gov.br 
 

 
 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 

CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 39/45 

Cláusula Segunda – DO PREÇO 

O preço global do presente contrato é de R$ _______ ( ______________ ) no qual já estão 
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes preços 
unitário e total do item: 

 
ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO SUSCINTA UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 
    

 
Cláusula Terceira – DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
A CONTRATADA obriga-se a entregar os bens citados na Cláusula Primeira, no Centro de 

Tecnologia em Telecomunicações (CTT), sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula 
Oitava deste instrumento. 

 
I – O Prazo de entrega dos materiais pela CONTRATADA, deverá ser de, no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de assinatura deste contrato ou instrumento equivalente; 
 
II – A entrega deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de Recebimento de 

Materiais (CPARM) designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes 
procedimentos: 

 
a) provisoriamente: de posse de uma via do contrato receberá os bens para verificação das 

especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, e outros dados pertinentes e, encontrando 
irregularidade, fixará novos prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá 
provisoriamente os bens, mediante recibo; 

b) definitivamente: contados a partir da entrega provisória para verificação da integridade e 
realização de testes de funcionamento se for o caso, sendo aprovados, será efetivado o recebimento 
definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, em 
conformidade com as normas internas,  

 
III – O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com as 

especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas os 
reparos, substituições dos bens, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da notificação, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e regular entrega do 
objeto em condições de ser aceito. 

 
IV – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá a termo 

os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para aplicação das penalidades previstas na 
Cláusula Oitava. 
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V – Havendo necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de 

pagamento serão suspensos sujeitando-a a aplicação de multa sobre o valor do fornecimento 
considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

 
Cláusula Quarta – DA GARANTIA 
 

4.1 Conforme proposta da CONTRATADA, o bem indicado na Cláusula Primeira é garantido pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, contra todo e qualquer defeito, de material e/ou de fabricação, 
que impeça o seu funcionamento de acordo com suas características e/ou especificações ou por 
ocorrência de desgastes atípicos que se apresentem, durante o período de garantia, contados a partir da 
data de recebimento do equipamento pela CPARM, na forma descrita no Termo de Garantia do 
fabricante, que é aceito pela CONTRATANTE, sem prejuízo de outras condições estabelecidas no 
Instrumento Editalício que rege a presente aquisição.  
Parágrafo Único – Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como o 
fornecimento e a substituição de peças e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do bem 
durante o período de garantia, respeitadas as exceções previstas neste contrato e no Termo de Garantia 
do fabricante, serão prestados pela CONTRATADA ou por concessionário autorizado pelo fabricante, 
sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.  
 
4.2 A assistência técnica será prestada por: 
4.2.1 Na empresa ...................,                localizada à ............................., no ............,Bairro ................., 
Cep ................., Cidade .................., telefone................, fax............. 
 
Cláusula Quinta – DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTT, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir data de recebimento definitivo do material e 
aceite pela Comissão Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM), através do 
banco, agência e conta bancária indicada pela CONTRATADA em sua proposta e na Nota Fiscal, pela 
CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais, se não houver outro prazo estabelecido no 
Anexo I, de acordo com o artigo 1º, do Decreto Estadual n.º 40.427 de 21 de junho de 1999, publicado 
no Diário Oficial “Minas Gerais”, de 22 de junho de 1999. 

§ 1º – Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 
§ 2º – Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, a 
CONTRATADA terá direito à multa moratória no valor de 2% sobre o valor em atraso, mais juros de 
mora de 0,015% ao dia, a partir da data prevista para o pagamento, contados até a data do efetivo 
pagamento, calculado sobre o valor em atraso.  

§ 3º – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a 
partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 
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Cláusula Sexta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
6.1 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias, neste 

exercício financeiro, a saber: 
 

1251.06.126.021.1115.0001.44.90.52.20.25.1.1 1251.06.126.021.1115.0001.44.90.30.15.25.1.1 

1251.06.126.021.1115.0001.44.90.30.24.25.1.1 1251.06.126.021.1115.0001.44.90.30.16.25.1.1 

1251.06.126.021.1115.0001.44.90.52.07.25.1.1 1251.06.126.021.1115.0001.44.90.39.27.25.1.1 

 
Nº do Convênio Ano 

9001864 2013 
 
Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES 
Constituem obrigações das partes: 
 
I – Da CONTRATADA 

 
a) entregar os bens no local determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, 

contados a partir da data da assinatura do presente Instrumento; 
b) observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas a 

embalagens, volumes, etc.; 
c) responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, 

inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino; 
d) responsabilizar-se pela assistência técnica dos bens e sua manutenção gratuita durante o 

período de garantia, de acordo com Cláusula Quarta e conforme declarado na proposta da 
CONTRATADA; 

e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, nos 
termos dos itens III a IV da Cláusula Terceira deste contrato; 

g) arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou prepostos, envolvidos 
na execução do contrato; 

h) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato, conforme o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 
Federal 8.666/93; 

i) assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de acidente de trabalho, ainda que verificados 
nas dependências da CONTRATANTE, os quais com esta não terão qualquer vínculo empregatício; 
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j) fornecer, juntamente com a entrega do bem, toda a sua documentação técnica e acessórios 
previstos. 
k) Cumprir as demais obrigações previstas no edital do Protocolo Seção de Licitações CTT: 35/2013, 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 1250107 58/2013 e seus anexos, bem como na proposta da 
CONTRATADA.    

 
II – Da CONTRATANTE 
a) comunicar à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do contrato, 

informando, após, à CONTRATANTE tal providência; 
b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 
c) fiscalizar a execução do contrato, informando à CONTRATANTE para fins de supervisão; 
d) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Quinta deste Contrato. 
 
Cláusula Oitava – DAS PENALIDADES 
 
8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso 

injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 
do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber: 

 
I – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 

fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da 
adoção das necessárias medidas de correção; 

 
II – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes 

percentuais: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento não realizado; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias; 
 
III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos 
ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das 
especificações contratadas; 

IV – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos 
termos e prazos do art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12; 

 
V – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de 
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sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 
 
VI – o valor da multa aplicada, nos temos do inciso II será retido dos pagamentos devidos pela 

Administração ou cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis; 

 
VII – as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 

órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 
VIII – a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme 

disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12; 
 
§1º – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 

força maior ou caso fortuito. 
 
§2º – Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 

revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes; 

 
§3º – Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para 

pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento até que a 
CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada. 

 
§4º – A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 

quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela 
CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas. 

 
§5º – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar 

e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo 
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos 
artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12. 

 
Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo Chefe da Seção de 
Videomonitoramento do CTT, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
cumprimento do contrato e exercer, em toda a sua plenitude, a ação fiscalizadora de que trata a Lei 
Federal n.º 8.666/93.  

§ 1º – A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício 
redibitório e, na ocorrência desses, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de 
seus agentes e prepostos. 

§ 2º – A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o material recebido, 
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se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da 
CONTRATADA e pela especificação do material. 

 
Cláusula Décima – DA VIGÊNCIA 

 
O presente contrato terá seu prazo de vigência até 31 de dezembro de 2012, a partir de sua assinatura, 
sem prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula Quarta.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO – DA ALTERAÇÃO 
O presente contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações, bem como acréscimos e 
supressões, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 65, da Lei Federal 8.666/93. 
 
Cláusula Décima Primeira – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão 
temporária, multa ou rescisão do contrato. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem 

praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste 
caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob 
pena de responsabilidade. 

 
Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, de acordo com o inciso I do art.79 da Lei 

Federal número 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II, do mesmo diploma legal. 
§ 1º A Contratada reconhece desde já os direitos da Administração em caso de rescisão 

administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal 8.666/93. 
§ 2 Na hipótese da rescisão prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, ser procedida por culpa 

da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a aplicar as penalidades previstas na Cláusula 
Oitava deste contrato. 

 
Cláusula Décima Terceira – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
I – A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 

importará, de forma alguma, em alteração contratual. 
II – A subcontratação parcial de algum item somente será admitida com autorização 

expressa da PMMG, nos casos devidamente justificados, não se admitindo a subcontratação de 
mais de 30% dos serviços. Isso deverá ser comprovado com apresentação de carteira de trabalho 
dos funcionários empregados na execução dos serviços.  

III – A execução deste contrato em todas suas cláusulas e os casos omissos, será regida em 
conformidade com Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, da Lei Estadual nº 13.994/01 e 
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Decreto Estadual nº 45.902/12. 
 
Cláusula Décima Quarta – DA PUBLICAÇÃO 
 
A CONTRATANTE fará a publicação deste Contrato no Diário Oficial do Estado, “Minas 

Gerais”, em forma resumida, em obediência ao disposto no Parágrafo Único do artigo 61 da Lei 
Federal n.º 8.666/93. 

 
 
Cláusula Décima Quinta – DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste 
contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato 
que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas 
abaixo, dele extraídas três vias de igual teor, para um só efeito. 

 
Belo Horizonte/MG, _____ de ________________ de 2013. 

 
CONTRATANTE: 

 
CONTRATADA: 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 


