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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS

CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES – CTT

EDITAL DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO Nº 1250107 01/2013

Protocolo Seção de Licitações CTT: 01/2013

Tipo: Eletrônico

Objeto:  Serviço Móvel Pessoal –  SMP para tráfego telefônico (Móvel-Móvel e Móvel-Fixo) nas 

modalidades Local (VC1) e Longa Distância Nacional - LDN (VC2 e VC3) e tráfego de dados com 

provimento de acesso à Internet e Serviço  Móvel  Pessoal  –  SMP para  tráfego  de  dados com 

provimento de acesso à Internet, através de plano(s) corporativo(s).

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
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PREGÃO Nº 1250107 01/2013– TIPO ELETRÔNICO

1 – PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais,  realizará a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 1250107 01/2013-CTT, em sessão pública por meio 
do  site  www.compras.mg.gov.br, para a contratação de  Serviço Móvel Pessoal –  SMP para tráfego 
telefônico (Móvel-Móvel e Móvel-Fixo) nas modalidades Local (VC1) e Longa Distância Nacional - 
LDN (VC2 e VC3) e tráfego de dados com provimento de acesso à Internet e Serviço Móvel Pessoal – 
SMP para tráfego de dados com provimento de acesso à Internet, através de plano(s) corporativo(s), 
conforme descrições constantes no objeto deste Edital.

O pregão será realizado pelos seguintes militares: 1º Ten PM Leandro S. Lambertucci Barroso, como 
Pregoeiro, e 1º Sgt PM Poliana Francis Barbosa, 2º Sgt PM Flávio de Oliveira Santos e 2º Sgt PM 
Marcelo Antônio da Costa, como integrantes da equipe de apoio, designados pelo Ten Cel PM Chefe 
do CTT, pelo BI nº 006/2012 de 08 de fevereiro de 2012.  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: 23 /01 / 2013

SITE: www.compras.mg.gov.br

ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO: 

INÍCIO dia 23/01/ 2013, às 09:00 horas.

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 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo se houver comunicação 
em contrário por parte do Pregoeiro.

2 – DO OBJETO

2.1 – A presente licitação tem por objeto a contratação de Serviço Móvel Pessoal – SMP para tráfego 
telefônico (Móvel-Móvel e Móvel-Fixo) nas modalidades Local (VC1) e Longa Distância Nacional - 
LDN (VC2 e VC3) e tráfego de dados com provimento de acesso à Internet e Serviço Móvel Pessoal – 
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SMP para tráfego de dados com provimento de acesso à Internet, através de plano(s) corporativo(s)). 
Conforme especificado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital.

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 
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 
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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 23 /  01 /  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.

5.4 – O prazo para início da prestação de serviço será a partir da data de assinatura do contrato ou após 
o recebimento da Nota de Empenho.

5.5 – 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.

5.6  – A proposta  deverá  apresentar  a  memória  de  cálculo  dos  minutos  tarifáveis  apresentados  na 
planilha de formação.

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.
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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. 

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.

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.
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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.

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.
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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 
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.
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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.

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 – DA HABILITAÇÃO

7.1 - REGULARIDADE JURÍDICA

7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, 
em  se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e  no  caso  de  sociedade  de  ações,  acompanhadas  de 
documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício;

7.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando 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.

7.1.5 –  Mesmo nos Atos Constitutivos, estatutos ou contratos sociais que se apresentem na forma 

consolidada, deve-se apresentar o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, estatuto ou  

contrato social.

7.1.6 – Contrato de Concessão, permissão ou Termo de Autorização expedido pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL), em conformidade com a Lei nº 9.472, de 16Jul67 (Lei Geral das 
Telecomunicações  Brasileiras)  e  demais  Regulamentos específicos e  Normas aplicáveis  ao serviço 
objeto deste PREGÃO.
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7.2 –  REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes, Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto 
contratual;

7.2.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

7.2.4  -  Certidão  Negativa  de  Débito  para  com  o  INSS,  ou  prova  equivalente  que  comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor 
suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;

7.2.5 -  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal  (certidão conjunta da Receita Federal), 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante.

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 -  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, caso a empresa vencedora 
seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,  será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contados  a  partir  da  data  da  sessão  de  pregão,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.2.7.1 -  A não-regularização da documentação por parte da Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, no prazo previsto no Item 7.2.7, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar  os licitantes remanescentes,  na ordem de classificação, para a assinatura do contrato,  ou 
revogar a licitação. 

7.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.3.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, 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 8.666/93.

7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e similar em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado 
de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da 
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
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7.5 – DECLARAÇÕES

7.5.1 –  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:

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

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

7.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

7.6.1 –  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.

CTT – Pregão Eletrônico nº 1250107 01/2013                                                                            Examinado, aprovado e de acordo:

Patrícia Noronha, 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



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS
CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES

SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
12 / 56

7.6.1.1  –  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.

7.6.2 – 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 
momento da análise  dos  documentos  de  habilitação,  ou ainda  em publicação  feita  em veículo  de 
imprensa apropriado.

7.6.2.1 – 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.

7.6.2.2  –  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.

7.6.3 – O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do 
licitante vencedor.

8 – DOS RECURSOS

8.1  –  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  contra-razões  em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista 
imediata dos autos.

8.1.1 – 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 contra-
razões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em 
formulários próprios.

8.1.2  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.

8.2 –  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de 
interposição recurso.

8.3 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do encerramento do 
prazo de contrarrazões.

8.4  –  O  acolhimento  de  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de 
aproveitamento.
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8.5 – O resultado do recurso será divulgado nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

9 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1  –  Inexistindo  manifestação  recursal,  o  Pregoeiro  adjudicará  o  objeto  da  licitação  ao  licitante 
vencedor.

9.2  –  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. 

9.3 – 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.

10 – DO CONTRATO

10.1 – 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.

10.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação 
para assinar o contrato, bem como mantê-las durante toda a sua execução.

10.1.2 –  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.

10.1.3 – 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.

10.2 – 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.
 
10.3  –  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.
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11 – DO PAGAMENTO

11.1  - O pagamento das faturas será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTT, 
para o serviço Móvel Pessoal – SMP para tráfego telefônico e pela SOFI do CTS para os serviços de 
tráfego de dados com provimento de acesso à Internet e Serviço Móvel Pessoal. O prazo de pagamento 
será conforme  data do vencimento da respectiva Nota Fiscal, liberação de recursos financeiros pela 
Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) e  recebimento definitivo dos bens e  aceite pela Comissão 
Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM).

11.1.1  –  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.

11.2 - As faturas deverão chegar às suas respectivas Unidades (CTT e CTS) com uma antecedência 
mínima de 10 (dez) dias corridos e a data de vencimento das faturas deverá ocorrer entre o 20º e 30º 
dia de cada mês.

11.2 –  A despesa decorrente desta licitação, neste exercício financeiro, correrá por conta da dotação 
orçamentária 1251.06.181.141.4.291.0001.339039-40.10.1.

12 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 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:

12.1.1 –  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;

12.1.2  – 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 fornecimento 
não realizado;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias;

12.1.3 – 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;
12.1.4 –  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;
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12.1.5  –  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;

12.2 –  O valor da multa aplicada, nos temos dos itens 12.1.2 e 12.1.3, 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;

12.3 – As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 
de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.

12.4  –  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.

12.5 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito.

12.6 –  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;

12.7 – 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.

12.8 – 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.

12.9  – 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;

12.10 – As sanções relacionadas nos itens 12.1.4 e 12.1.5 também poderão ser aplicadas àquele que:
12.10.1 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
12.10.2 Apresentar declaração ou documentação falsa;
12.10.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
12.10.4 Não mantiver a proposta;
12.10.5 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
12.10.6 Comportar-se de modo inidôneo;
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12.10.7 Cometer fraude fiscal.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 – Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta, não 
serão aceitas alegações de desconhecimento.

13.2 – 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. 

13.2.1  –  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:  30.510.000.  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.

13.2.2 – 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).

13.2.3 –  Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante correspondências 
enviadas às potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail. 

13.2.4 – Para impugnação deverá fazer protocolo da peça original junto à Secretaria da PMMG/CTT, 
observando os prazos prescritos no item 13.2.

13.3 – 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. 

13.4 – É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

13.5 –  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. 

13.6  –  É vedado  à  contratada  subcontratar  total  ou  parcialmente  o  fornecimento  do  objeto  deste 
pregão.

13.7 – 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.
13.8  –  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 
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comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo.

13.9 – 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.

13.10 – 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.

13.11  –  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.

13.12 – Fazem parte integrante deste Edital:
13.12.1 – Normas da Licitação.
13.12.2 – Anexo I – Termo de Referência – Especificação Técnica dos Materiais.
13.12.3 – Anexo II – Modelo de Proposta após a Adjudicação.
13.12.4 – Anexo III – Minuta de Contrato.

Belo Horizonte/MG, ___ de janeiro de 2013.

Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas

Kenia Lúcia do Amaral
Assessora Jurídica da DTS

OAB/MG 60.734
Patrícia Noronha, Cap PM

Chefe da Seção de Licitação
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

CARACTERISTICAS MÍNIMAS

PREGÃO N° 1250107 01/2013  - TIPO ELETRÔNICO

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Serviço Móvel Pessoal – SMP para tráfego telefônico (Móvel -Móvel e Móvel -Fixo) nas modalidades 
Local (VC1) e Longa Distância Nacional; LDN (VC2 e VC3) e tráfego de dados com provimento de 
acesso à Internet e Serviço Móvel Pessoal – SMP para tráfego de dados com provimento de acesso à 
Internet, através de plano(s) corporativo(s)

1 FINALIDADE

1.1 Este Termo de Referência destina-se a apresentar especificações técnicas e estabelecer parâmetros 
para a contratação de empresa(s) prestadora(s) de Serviço Móvel Pessoal –  SMP para  tráfego 
telefônico  e  de  dados,  com provimento de acesso à Internet, para atender as necessidades das 
telecomunicações da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG.

2 OBJETO

2.1 Contratação de empresa(s) especializada(s) e devidamente habilitada(s) para a prestação de Serviço 
Móvel Pessoal –  SMP para tráfego telefônico (Móvel-Móvel e Móvel-Fixo) nas modalidades Local 
(VC1) e Longa Distância Nacional – LDN (VC2 e VC3) e para a prestação de Serviço Móvel Pessoal 
–  SMP para tráfego telefônico (Móvel-Móvel e Móvel-Fixo) nas modalidades Local (VC1) e  Longa 
Distância Nacional – LDN (VC2 e VC3) com tráfego de dados com provimento de acesso à Internet 
(para Smartphones e tablets)  e  para o  Serviço de tráfego de dados com provimento de  acesso à 
Internet (para modems). 

2.2 Serviços contratados com fornecimento de aparelhos telefônicos móveis celulares, 
computadores portáteis e modems 3G, todos em  regime  de  comodato,  através de Plano(s) 
Corporativo(s), conforme as especificações mínimas deste  Termo  de  Referência  e  detalhamentos 
constantes nos itens do Lote Único do Edital.

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 LOTE  ÚNICO –  ITEM 1 –  SERVIÇO MÓVEL PESSOAL –  SMP PARA TRÁFEGO 
TELEFÔNICO E DE DADOS ATRAVÉS DO PLANO CELULAR CORPORATIVO

3.1.1 DESCRIÇÃO

Trata-se da prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP para tráfego telefônico (Móvel -Móvel e Móvel 
-Fixo) nas modalidades Local (VC1) e Longa Distância Nacional – LDN (VC2 e VC3) e tráfego de 
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dados com provimento de acesso à Internet, com fornecimento de aparelhos telefônicos móveis 
celulares e computadores  portáteis(tablets) em regime  de  comodato,  através do plano de serviço 
denominado Plano Celular Corporativo, conforme as especificações deste Temo de Referência.

3.1.2 SERVIÇOS LICITADOS

Serviços de VOZ – Ligações telefônicas, inclusive em roaming, originadas e/ou recebidas nos Códigos 
de Acesso pertencentes ao Plano Celular Corporativo e destinadas e/ou originadas em terminais móveis 
e fixos, na modalidade Local e Longa Distância Nacional, conforme detalhamento:

3.1.2.1VC1-1 – Ligações Locais, Móvel-Fixo, destinadas a Códigos de Acesso do STFC associados à 
área geográfica interna à Área de Registro da origem da chamada;

3.1.2.2 VC1-2 – Ligações Locais, Móvel-Móvel, destinadas a Códigos de Acesso associados a outras 
operadoras e à Área de Registro da origem da chamada;

3.1.2.3  VC1-3 –  Ligações Locais, Móvel-Móvel, destinadas a Códigos de Acesso associados à 
operadora contratada e à  Área de Registro da origem da chamada, mas que não pertençam ao Plano 
Celular Corporativo;

3.1.2.4  VC1-4 –  Ligações Locais, Móvel-Móvel, destinadas a Códigos de Acesso associados à 
operadora contratada e à  Área de Registro da origem da chamada e vinculados  ao Plano Celular 
Corporativo;

3.1.2.5  VC2-1 –  Ligações de Longa Distância Intra-regional, Móvel-Fixo, destinadas a Códigos de 
Acesso do STFC cujos primeiros dígitos, somente, dos códigos DDD são  iguais aos dos telefones 
chamadores;

3.1.2.6 VC2-2 – Ligações de Longa Distância Intra-regional, Móvel-Móvel, destinadas a Códigos de 
Acesso associados a outras operadoras, cujos primeiros dígitos, somente, dos códigos DDD são iguais 
aos dos telefones chamadores;

3.1.2.7 VC2-3 – Ligações de Longa Distância Intra-regional,  Móvel-Móvel, destinadas a Códigos de 
Acesso associados à operadora contratada, cujos primeiros dígitos, somente, dos códigos DDD são 
iguais aos dos telefones chamadores, mas que não pertençam ao Plano Celular Corporativo;

3.1.2.8 VC2-4 – Ligações de Longa Distância Intra-regional, Móvel-Móvel, destinadas a Códigos de 
Acesso associados à operadora contratada, cujos primeiros dígitos, somente, dos códigos DDD são 
iguais aos dos telefones chamadores e que estejam vinculados ao Plano Celular Corporativo;

3.1.2.9  VC3-1 –  Ligações de Longa Distância Inter-regional,  Móvel-Fixo, destinadas a Códigos de 
Acesso do STFC, cujos primeiros dígitos dos códigos DDD são diferentes daqueles dos telefones 
chamadores;
3.1.2.10 VC3-2 – Ligações de Longa Distância Inter-regional, Móvel-Móvel, destinadas a Códigos de 
Acesso associados a outras operadoras, cujos primeiros dígitos dos códigos DDD são diferentes 
daqueles dos telefones chamadores;
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3.1.2.11 VC3-3 – Ligações de Longa Distância Inter-regional, Móvel-Móvel, destinadas a Códigos de 
Acesso associados à operadora contratada, cujos primeiros dígitos dos códigos DDD são diferentes 
daqueles dos telefones chamadores;

3.1.2.12 VC3-4 – Ligações de Longa Distância Inter-regional, Móvel-Móvel, destinadas a Códigos de 
Acesso associados à operadora contratada e  vinculados  ao  Plano  Celular  Corporativo,  quando  o 
Código de Acesso originador estiver localizado fora de sua Área de Mobilidade (roaming);

3.1.2.13 AD - Adicional por Chamada – Valor fixo cobrado por chamada recebida ou originada quando 
o usuário estiver localizado fora de sua Área de Mobilidade (roaming). Serve para custear as despesas 
operacionais das operadoras envolvidas nos serviços associados ao deslocamento do usuário para fora 
de sua Área de Mobilidade;

3.1.2.14 DSL1 – Valor pago, por minuto, para recebimento de ligações em roaming nacional dentro do 
Estado de Minas Gerais. Equivalente a uma ligação de Longa Distância Intra-regional (VC2-3) para 
um Código de Acesso vinculado à contratada;

3.1.2.15 DSL2 – Valor pago, por minuto, para recebimento de ligações em roaming nacional fora do 
Estado de Minas Gerais. Equivalente, a uma ligação de Longa Distância Inter-regional (VC3-3) para 
um Código de Acesso vinculado à contratada;

3.1.2.16 Caixa Postal – Valor pago, por minuto, para acessar as mensagens de voz gravadas na caixa 
postal;

3.1.2.17 Identificador de Chamadas – Identifica através do visor do telefone móvel o código de acesso 
(número de telefone) do usuário que originou a chamada;

3.1.2.18  Os valores dos serviços DSL1 e DSL2 não podem ser superiores aos valores dos serviços 
VC2-3 e VC3-3, respectivamente, pois são serviços equivalentes. Quaisquer outros custos operacionais 
que a contratada tenha no encaminhamento das chamadas em roaming deverão ser cobertos pela tarifa 
AD (Adicional de Chamada);

3.1.2.19  Nos recebimentos de chamadas em roaming nacional deverá ser cobrado apenas o valor da 
tarifa AD (Adicional de Chamada) mais o valor, por minuto, de um dos serviços de voz contratados, 
Longa Distância Intra-regional (DSL1) ou Longa Distância Inter-regional (DSL2);

3.1.2.20 Nas realizações de chamadas em roaming nacional deverá ser cobrado apenas o valor da tarifa 
AD (Adicional por Chamada) mais o valor, por minuto, de um dos serviços de voz contratados, Local 
ou Longa Distância (VC1-1, VC1-2, VC1-3, VC2-1, VC2-2, VC2-3, VC3-1, VC3-2 ou VC3-3), 
necessário para encaminhar a ligação até o telefone de destino, ou seja, até o Código de Acesso do 
STFC ou até a Área de Registro do Código de Acesso do SMP chamado;

3.1.2.21Chamadas Intragrupo – As Chamadas Intragrupo compreendem todas as chamadas Locais e/ou 
de Longa Distância Regional (VC1-4 e VC2-4, Móvel-Móvel, originadas e terminadas nos Códigos de 
Acesso vinculados ao Plano Celular Corporativo, estando os usuários dentro ou fora de suas Áreas de 
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Mobilidade (roaming). As chamadas intragrupo deverão ter “custo zero”, isto é, serão cobertas pelo 
valor da assinatura. Não poderá existir limite de minutos global ou por linha para efetuar ou receber 
ligações intragrupo Locais ou de Longa Distância Nacional. Todas as ligações intragrupo realizadas 
deverão estar devidamente detalhadas nas faturas;

3.1.2.22 Dados - Serviço de tráfego de dados ilimitado com provimento de acesso à Internet, através de 
aparelhos móveis celulares,  computadores  portáteis e outros dispositivos compatíveis,  em qualquer 
localidade onde exista cobertura GSM, de acordo com as seguintes especificações:

a) O serviço deverá possibilitar o tráfego de dados com velocidade nominal de 1 Mbps em redes com 
tecnologias HSPA (HSUPA ou HSDPA) ou WCDMA, com fallback para velocidades nominais de 384 
Kbps, em redes com tecnologia EDGE, e 128 Kbps, em redes com tecnologia GPRS, nos locais onde 
as  redes  de  maior  capacidade  não  estiverem  disponíveis.  Deverão  ser  garantidas  as  velocidades 
mínimas exigidas, conforme regulamentação da Anatel;

b) O serviço deverá ter tráfego de dados ilimitado, isto é, não poderá haver interrupção do serviço ou 
redução da velocidade da conexão em virtude do volume de dados trafegados, e nem mesmo poderá 
haver cobrança de excedentes. Devendo ser garantida as velocidades de acordo com as normas da 
Anatel;

c) O serviço deverá ser provido também em roaming nacional permitindo o acesso à Internet quando o 
usuário estiver fora de sua Área de Registro;

d) O serviço deverá utilizar um Internet APN (Access Point Name) que atribui um endereço IP público 
a cada Terminal Móvel permitindo conexões entrantes e saintes. O serviço deverá possibilitar o tráfego 
multimídia (dados, voz e vídeo) e permitir o acesso irrestrito a todos os tipos de serviços da Internet. 
Não poderá bloquear nenhum endereço IP ou porta TCP/UDP, nem bloquear o tráfego de quaisquer 
tipos de conexões, devendo permitir, inclusive, a criação de VPN (Virtual Private Network) através de 
IPSec (Internet Protocol Security).

3.1.2.23 SMS - Short Message Service – Serviço de troca de mensagens de texto curtas;

3.1.2.24  MMS - Multimedia Messaging Service – Serviço de troca de mensagens de multimídia;

3.1.2.25  Sistema de gerenciamento –  Serviço de gerenciamento do Plano Celular Corporativo, 
conforme especificações constantes neste Termo de Referência;

3.1.2.26  Assinatura – Valor fixo cobrado para cada Código de Acesso ativo vinculado ao Plano Celular 
Corporativo, pela disponibilização de serviço.

3.1.2.27  Para cada Código de Acesso ativo a contratada poderá cobrar apenas o valor de 01 (uma) 
assinatura para cada um dos serviços:

a) Disponibilidade do serviço SMP, com identificador de chamada ;
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b) Chamadas Intragrupo Local;
c) Chamadas Intragrupo Regional;
d) Sistema de gerenciamento;
e) Dados – Serviço de tráfego de dados ilimitado ;
f) Dados – Serviço de tráfego de dados ilimitado (Roaming Nacional) ;

3.1.2.28 Para cada Código de Acesso ativo a contratada poderá cobrar apenas os valores dos seguintes 
serviços, quando utilizados:

a) Serviços de VOZ (exceto os inclusos nas Chamadas Intragrupo);
b) SMS;
c) MMS.

3.1.3 ESPECIFICAÇÕES GERAIS

3.1.3.1 Quantidade de aparelhos telefônicos móveis celulares (smartphone): 400 (quatrocentos);
3.1.3.2 Quantidade de aparelhos telefônicos móveis celulares reservas: 20 (vinte);
3.1.3.3 Quantidade de computadores portáteis (tablets): 42 (quarenta e dois);
3.1.3.4 Quantidade de computadores portáteis reservas: 3 (três);
3.1.3.5 Quantidade de cartões SIM 128 KB para os Smartphones: 400 (quatrocentos);
3.1.3.5 Quantidade de cartões SIM 128 KB para os Tablets: 42 (quarenta e dois);
3.1.3.7 Quantidade de cartões SIM 128 KB virgens: 20 (vinte);
3.1.3.8 A contratada deverá disponibilizar, mediante solicitação, novos chips SIM Card e Micro SIM 
Card, inclusive virgens, para atender a demanda da contratante.

3.1.4 ESPECIFICAÇÃO DOS APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS CELULARES
 
Os aparelhos telefônicos móveis celulares deverão  atender, no mínimo, as seguintes especificações:

3.1.4.1 Tecnologia:  3G,  EDGE, GPRS, 850/900/1800/1900 MHz; processador:  Dual Core;  sistema 
Operacional:  Android;  armazenamento:  8GB de  memória  interna  e  Slot  para  cartão  de  memória, 
microSD, de até 32GB; tipo de display: Touch screen Capacitivo; tamanho do display: 4.0”; formato 
do aparelho: Barra; conectividade: Bluetooth, Porta USB, Wi-Fi; câmera: 5 MP; flash: Sim; filmadora: 
Sim; GPS: Sim; MP3 Player: Sim; Identificador de chamadas: Sim; Chamada em espera; Conferência: 
Sim;  Alerta  vibratório:  Sim;  Viva-voz:  Sim;  Lista  de  chamadas;  Rediscagem:  Sim;  E-mail  e 
mensagens:  SMS/EMS/MMS,  Email;  Aplicativos:  Agenda  de  compromissos;  Alarme/despertador; 
Calculadora;  Calendário;  Data  e  Horário;   Browser  (navegador)  para  internet:  Sim;  Alimentação: 
Bateria de Li-Ion com capacidade de 1500 mAh; Idioma: Menu e manual do usuário em Português; 
Cor: Preto.

3.1.5 ESPECIFICAÇÃO DOS TABLETS
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3.1.5.1 Os computadores portáteis (tablets) deverão atender, no mínimo, as seguintes especificações:

ITEM Descrição
Unidade/Padrão 
Característica

Especificação 
mínima

PROCESSADOR Dual core 1GHz NVIDIA Tegra 2 Tipo Dual Core

BATERIA Amperes/Hora Ah 7000 mAh

SISTEMA 
OPERACIONAL

Android 4.0 --- Obrigatório

MEMÓRIA RAM Memória RAM interna GB 1 GB

ARMAZENAMENTO

Memória de armazenamento 
interna

GB 16 GB

Memória expansível com cartão 
Micro em até 64 GB 

GB

TELA

Multi-Touch Widescreen Pol. 10”
Resolução Pixels por pol. 1280 x 800 pixels

Com tecnologia PLS TFT --- Obrigatório
Peso Gramas 590 grs Máximo

REDE WIRELESS

Wi-Fi Tipo (802.11 a/b/g/n)
Bluetooth --- Obrigatório

Tecnologia 3G
Tipo

GSM : Quad Band 
(850 + 900 + 1800 + 
1900 MHz)
3G : HSPA+ (850 / 
900 /1900 / 2100 
MHz

ACESSÓRIOS

Acessórios inclusos:
    - Cabo conector  para USB;
    - Adaptador de energia USB 
    - Case para proteção, se incluso 
como acessório no Kit do Aparelho 
(caixa). 

--- Obrigatório

DOCUMENTAÇÃO
Manual de operação/configuração 
em português.

Idioma  Português

GARANTIA De balcão, peças e mão de obra. Prazo 12 meses

3.2 – LOTE ÚNICO – ITEM 2 – SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP PARA TRÁFEGO DE 
DADOS ATRAVÉS DO PLANO DADOS CORPORATIVO

3.2.1 DESCRIÇÃO
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3.2.1.1 Trata-se da prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP para tráfego de dados com provimento 
de acesso à Internet, com fornecimento, em regime de comodato, de modems 3G através do plano de 
serviço denominado Plano Dados Corporativo, conforme as especificações deste Temo de Referência.

3.2.2 SERVIÇOS LICITADOS

3.2.2.1 Dados - Serviço de tráfego de dados ilimitado com provimento de acesso à Internet, através de 
modems 3G, computadores portáteis e outros dispositivos compatíveis, em qualquer localidade onde 
exista cobertura GSM, de acordo com as seguintes especificações:
a) O serviço deverá possibilitar o tráfego de dados com velocidade nominal de 1 Mbps em redes com 
tecnologias HSPA (HSUPA ou HSDPA) ou WCDMA, com fallback para velocidades nominais de 384 
Kbps, em redes com tecnologia EDGE, e 128 Kbps, em redes com tecnologia GPRS, nos locais onde 
as  redes  de  maior  capacidade  não  estiverem  disponíveis.  Deverão  ser  garantidas  as  velocidades 
mínimas exigidas, conforme regulamentação da Anatel;
b) O serviço deverá ter tráfego de dados ilimitado, isto é, não poderá haver interrupção do serviço ou 
redução da velocidade da conexão em virtude do volume de dados trafegados, e nem mesmo poderá 
haver cobrança de excedentes;
c) O serviço deverá ser provido também em roaming nacional permitindo o acesso à Internet quando o 
usuário estiver fora de sua Área de Registro;

d) O serviço deverá utilizar um Internet APN (Access Point Name) que atribui um endereço IP público 
a cada Terminal Móvel permitindo conexões entrantes e saintes. O serviço deverá possibilitar o tráfego 
multimídia (dados, voz e vídeo) e permitir o acesso irrestrito a todos os tipos de serviços da Internet. 
Não poderá bloquear nenhum endereço IP ou porta TCP/UDP, nem bloquear o tráfego de quaisquer 
tipos de conexões, devendo permitir, inclusive, a criação de VPN (Virtual Private Network) através de 
IPSec (Internet Protocol Security).

3.2.2.2 Assinatura –  Valor fixo cobrado para cada Chip de Dados ativo vinculado ao Plano Dados 
Corporativo, pela disponibilização do serviço SMP.

3.2.2.3 Para cada Chip  de  Dados  ativo a contratada poderá cobrar apenas o valor de 01 (uma) 
assinatura para cada um dos serviços:
a) Dados – Serviço de tráfego de dados ilimitado ;
b) Dados – Serviço de tráfego de dados ilimitado (Roaming Nacional) ;

3.2.2.4 Os Chips de dados deverão estar bloqueados para qualquer outro serviço que não seja o serviço 
de dados. Não poderá ser cobrado nenhum outro valor além do valor da assinatura;

3.2.3 ESPECIFICAÇÕES GERAIS

3.2.3.1 Quantidade de modems: 500 (quinhentos);
3.1.3.2 Quantidade de modems reservas: 25 (vinte e cinco);
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3.2.3.3 Quantidade de SIM Card: 500 (quinhentos);
3.2.3.4 A contratada deverá disponibilizar, mediante solicitação, novos chips SIM Card e Micro SIM 
Card, inclusive virgens, para atender a demanda da contratante.

3.2.4 ESPECIFICAÇÃO DOS MODEMS

Os mini modems 3G deverão atender, no mínimo, as seguintes especificações:

3.2.4.1 Interface USB 2.0;Interface para antena externa; LED indicador de status do equipamento;  Slot 
para cartão de memória Micro SD de até 16GB; Cor predominantemente branca ou preta; Suporte para 
envio de SMS; Frequência de operação 3G: HSUPA/HSDPA/UMTS 2100/900MHz; Frequência de 
operação 2G: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz.

3.3 ÁREA DE COBERTURA

3.3.1 A contratada deverá cobrir, obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal –  SMP, através de 
rede 3G e/ou GSM, as sedes dos seguintes municípios mineiros: Abaeté, Aimorés, Além Paraíba, 
Alfenas, Almenara, Alpinópolis, Alvinópolis, Andradas, Araguari, Araújos, Araxá, Arcos, Baependi, 
Bambuí, Barão de Cocais, Barbacena, Barroso, Belo Horizonte, Betim, Bicas, Boa Esperança, 
Bocaiúva, Bom Despacho, Botelhos, Brasília de Minas, Brumadinho, Caeté, Caldas, Camanducaia, 
Cambuí, Cambuquira, Campanha, Campestre, Campina Verde, Campo Belo, Campo Florido, Campos 
Gerais, Capim Branco, Capinópolis, Capelinha,  Capitólio, Carandaí, Carangola, Caratinga, Careaçu, 
Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Cajuru, Carmo do Paranaíba, Carmo do Rio Claro, 
Carmópolis de Minas, Cataguases, Caxambu, Cláudio, Conceição das Alagoas, Conceição do Mato 
Dentro, Conceição do Rio Verde, Confins, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Conselheiro Pena, 
Contagem, Corinto, Coromandel, Coronel Fabriciano, Cristiano Otoni, Cruzília, Curvelo, Delta, 
Diamantina, Divinópolis, Dores do Indaiá, Elói Mendes, Esmeraldas, Estiva, Ewbank da Câmara, 
Extrema, Formiga, Frutal, Governador Valadares, Guanhães, Guaranésia, Guaxupé, Gurinhata, Ibiá, 
Ibirité, Igarapé, Igaratinga, Iguatama, Inhapim, Ipatinga, Itabira, Itabirito, Itaguara, Itajubá, Itaobim, 
Itapagipe, Itapecerica, Itapeva, Itatiaiuçu, Itaú de Minas, Itaúna, Ituiutaba, Iturama, Jaboticatubas, 
Jacutinga, Jaíba, Janaúba, Januária, João Monlevade, João Pinheiro, Juatuba, Juiz de Fora, Lagamar, 
Lagoa da Prata, Lagoa Dourada, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Lagoa Santa, Lambari, Lavras, 
Leopoldina, Lima Duarte, Luz, Machado, Manhuaçu, Manhumirim, Mantena, Mar de Espanha, 
Maravilhas, Mariana, Mateus Leme, Matias Barbosa, Matipó, Matozinhos, Moema, Monsenhor Paulo, 
Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Monte Sião, Montes Claros, Muriaé, Muzambinho, 
Nanuque, Nepomuceno, Nova Era, Nova Lima, Nova Ponte, Nova Serrana, Oliveira, Ouro Branco, 
Ouro Fino, Ouro Preto, Papagaios, Pará de Minas, Paracatu, Paraguaçu, Paraopeba, Passa Quatro, 
Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Perdigão, Perdizes, Perdões, Pirapora, Pitangui, 
Piumhi, Planura, Poços de Caldas, Pompéu, Ponte Nova, Pouso Alegre, Pouso Alto, Prata, Presidente 
Olegário, Raposos, Raul Soares, Ressaquinha, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Casca, Rio 
Piracicaba, Rio Pomba, Sabará, Sacramento, Salinas, Santa Bárbara, Santa Juliana, Santa Luzia, Santa 
Rita do Sapucaí, Santa Vitória, Santana do Paraíso, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do 
Monte, Santos Dumont, São Francisco, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do Sapucaí, São 
Gotardo, São João Del Rei, São João Nepomuceno, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São 
Lourenço, São Sebastião do Paraíso, São Tomé das Letras, Sarzedo, Serro, Sete Lagoas, Taiobeiras, 
Teófilo Otoni, Timóteo, Tiradentes, Tocantins, Três Corações, Três Marias, Três Pontas, Tupaciguara, 
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Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha, Várzea da Palma, Vazante, Vespasiano, Viçosa e Visconde 
do Rio Branco e possuir acordos de roaming em todas as capitais de estado brasileiras onde não tiver 
cobertura própria;

3.3.2 A contratante poderá solicitar a habilitação de Códigos de Acesso e de Chips de Dados em 
quaisquer municípios mineiros listados no item 3.3.1.

3.4 GERENCIAMENTO DOS PLANOS CORPORATIVOS

3.4.1 ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

3.4.1.1 A contratada deverá disponibilizar atendimento gratuito via Centro de Atendimento - Call 

Center durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do ano, inclusive feriados, para atender 
as solicitações da contratante. Deverá ser gerado e informado ao solicitante um número de protocolo 
que permita identificar todo atendimento feito via Call Center;

3.4.1.2 A contratada deverá designar um consultor de negócios que deverá estar disponível em todos os 
dias úteis do ano, durante o horário comercial, para atender as solicitações da contratante. A contratada 
deverá informar além dos contatos do consultor os contatos de seu superior hierárquico de forma a 
garantir o perfeito atendimento das solicitações;

3.4.1.3 Todas as solicitações da contratante serão feitas exclusivamente através da Seção de Telemática 
do CTT para o Plano Celular Corporativo, e através da Seção de Rede e Software do CTS para o Plano 
Dados Corporativo, devendo a contratada reportar à contratante as solicitações feitas de outra forma, 
ressalvados os casos de solicitações de terceiros devidamente autorizadas pela contratante ou que não 
impliquem em aumento de custo para a contratante, ativação ou cancelamento de serviços; 

3.4.1.4 As solicitações serão feitas através de e-mail direcionado ao consultor de negócios. Solicitações 
que não impliquem em aumento de custo para a contratante poderão ser feitas através do telefone do 
consultor de negócios ou do atendimento Call Center;

3.4.1.5 Todas as solicitações da contratante deverão ser atendidas no menor tempo possível, devendo a 
contratada comunicar à contratante, preferencialmente por e-mail, no prazo máximo de 04 (dias) úteis, 
o atendimento ou não das solicitações. Caso as solicitações não possam ser atendidas ou demandem 
mais prazo para atendimento, a comunicação feita pela contratada deverá conter os argumentos que 
justifiquem o fato. Em caso de demandas não previstas pela Anatel, poderá ser acordado com as partes 
um tempo de resposta maior;

3.4.2 SISTEMAS DE GERENCIAMENTO ONLINE

3.4.2.1 FUNCIONAMENTO
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3.4.2.1.1 Os sistemas de gerenciamento deverão ser online, via website (Internet), com acesso restrito 
através de usuário e senha, e estarem disponíveis e totalmente funcionais, ininterruptamente, 24 (vinte 
e quatro) horas por dia, durante todo o período de vigência do contrato. Da mesma forma, os sistemas 
deverão permanecer disponíveis até 6 (seis) meses contados a partir do término de vigência do 
contrato;

3.4.2.1.2 O acesso ao  sistema de gerenciamento deverá ser  independente para cada um dos planos 
corporativos. Um para o Plano Celular Corporativo e outro para o Plano Dados Corporativo;

3.4.2.1.3 As alterações efetuadas através dos sistemas de gerenciamento deverão ter efeito imediato;

3.4.2.2 BLOQUEIO DE SERVIÇOS

3.4.2.2.1 Os sistemas de gerenciamento devem possibilitar o bloqueio e desbloqueio individualizado 
para cada Código  de  Acesso  ou Chip de Dados dos planos corporativos, de quaisquer serviços 
disponibilizados via SMP, licitados ou não. Caso haja cobranças indevidas, causadas por deficiência do 
sistema de bloqueio, estas serão de exclusiva responsabilidade da contratada;

3.4.2.2.2 Todas as linhas pertencentes ao Plano Celular Corporativo deverão ser bloqueadas,  em até 48 
horas após a ativação das linhas, para realizar chamadas para os serviços com o prefixo iniciado com 0 
(zero), a exceção do 0800, e para as chamadas 102, 130 e DDI, e receber chamadas a cobrar do tipo 
DLC e DDC, e quaisquer outros tipos de serviços e/ou chamadas que gerem custo e/ou que não 
estejam devidamente contratados;

3.4.2.2.3 Admite-se que bloqueios e desbloqueios de alguns  serviços muito específicos, tais como 
DDI, Dados, entre outros, sejam feitos através do atendimento Call Center e/ou através do consultor de 
negócios;

3.4.2.2.4 Todos os chips de dados do Plano Dados Corporativo deverão ser bloqueados para qualquer 
outro serviço, que não seja o serviço de dados contratado, em até 48 horas após a ativação das linhas;

3.4.2.3 CONTROLE DOS GASTOS

3.4.2.3.1 O sistema de gerenciamento deve possibilitar o  controle do gasto de cada uma das linhas 
telefônicas que fazem parte do Plano Celular Corporativo, por minuto e/ou valor, de forma que uma 
linha que alcance o limite de faturamento a ela autorizado seja bloqueada automaticamente para fazer 
ligações, ficando livre, porém, para fazer ligações intragrupo, de emergência e para receber ligações, 
até que o novo período de faturamento se inicie;

3.4.2.3.2 O sistema de gerenciamento deverá permitir a consulta aos  gastos de cada uma das linhas 
telefônicas que fazem parte do Plano Celular Corporativo.

3.4.2.4 AUDITORIA DAS FATURAS NOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO

3.4.2.4.1 Para auditoria das faturas telefônicas é desejável que os sistemas de gerenciamento permitam 
o download de arquivos eletrônicos contendo a fatura detalhada no formato padrão FEBRABAN 
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(Layout FEBRABAN Conta Eletrônica de Telecomunicações - V3R0), contendo todas as ligações 
e/ou serviços de cada uma das linhas telefônicas/Códigos de Acesso ou chips de dados que fazem parte 
dos planos corporativos;

3.4.3 CONTROLE DE GASTOS E AUDITORIA DAS FATURAS

3.4.3.1 A contratada deverá enviar, mensalmente, à contratante, antes do vencimento das faturas, 
mídias de CD/DVD contendo as faturas detalhadas com todas as ligações realizadas em cada um dos 
Códigos de Acesso que fazem parte do Plano Celular Corporativo e com todos os serviços prestados 
em cada Chip de Dados que fazem parte do Plano Dados Corporativo;

3.4.3.2 As mídias deverão conter as faturas detalhadas no formato de planilha eletrônica (Excel) e no 
formato padrão FEBRABAN (Layout FEBRABAN Conta Eletrônica de Telecomunicações – 
Versão V3R0 ou, no mínimo, V2) e/ou software que permita a conversão das faturas para o padrão 
FEBRABAN.

3.5 ESPECIFICAÇÕES GERAIS

3.5.1 Será permitida, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a subcontratação para 
prover os serviços necessários ao encaminhamento e/ou recebimento de chamadas de Longa Distância, 
porém a contratada  será a única responsável pela garantia da prestação dos serviços conforme o 
especificado e pela cobrança dos serviços;

3.5.2 A contratada deverá fornecer um único Código de Seleção de Prestadora – CSP, formado por dois 
caracteres numéricos, conforme normas da ANATEL, para permitir a realização de chamadas de Longa 
Distância a partir de qualquer Código de Acesso vinculado ao Plano Celular Corporativo;

3.5.3 A contratada deverá fornecer todo suporte técnico eventualmente necessário para implantação 
e/ou manutenção dos serviços, inclusive treinamento para uso dos sistemas de gerenciamento online e 
softwares de controle das faturas;

3.5.4 A contratante reserva-se o direito de utilizar os serviços contratados de forma estática, ou seja, 
sem a mobilidade dos equipamentos e/ou Códigos de Acesso;

3.5.5 A contratante reserva-se o direito de não habilitar de imediato a totalidade das linhas telefônicas, 
dos chips de dados ou quaisquer serviços contratados, podendo fazer  a  habilitação/ativação 
gradualmente, de acordo com a demanda própria;

3.5.6 A contratada deverá dispor de meios para identificar a existência de fraudes, em especial aquelas 
consistentes na utilização de Estação Móvel sem a regular Ativação utilizando Código de Acesso de 
outra Estação Móvel (Clonagem). Ocorrendo a identificação de clonagem de quaisquer Códigos de 
Acesso pertencentes aos planos corporativos, a contratada deverá, imediatamente, adotar as 
providências que o caso requeira e avisar a contratante sobre o ocorrido e as providências adotadas.

3.5.7 ACORDOS POR NÍVEL DE SERVIÇO - ANS (SERVICE LEVEL AGREEMENT – SLA)
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3.5.7.1 Deverão ser atingidos os indicadores de qualidade das operadoras de telefonia definidos pelo 
Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) do SMP e/ou STFC, conforme o caso;

3.5.7.2 As chamadas deverão ser realizadas com boa qualidade de áudio, em níveis adequados de 
transmissão/recepção, sem ruídos ou interferências e sem incidência de quedas de ligações;

3.5.7.3 O serviço de tráfego de dados deverá atender os seguintes quesitos mínimos de qualidade, ou 
conforme regulamentação da Anatel:
a) Velocidade instantânea mínima de 20% da velocidade nominal contratada;
b) Velocidade média mínima de 60% da velocidade nominal contratada;
c) Disponibilidade média mensal de 99%;
d) Possuir taxa de perda de pacotes menor ou igual que 1%;
e) Latência média de 150 ms.

3.5.7.4 Caso haja necessidade de interrupção dos serviços contratados, a contratada deverá tratar com a 
contratante com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis;

3.6 CÓDIGOS DE ACESSO

3.6.1 PORTABILIDADE, DESIGNAÇÃO E CONTROLE

3.6.1.1 Após o início do contrato a contratante solicitará à contratada a portabilidade dos códigos de 
acesso (números telefônicos) que já estiverem em uso pela contratante e/ou solicitará que sejam 
designados novos códigos de acesso para possibilitar a prestação dos serviços contratados. Para tanto, 
a contratante enviará à contratada a relação dos códigos de acesso em uso para que seja feita a 
portabilidade e/ou a relação da quantidade de linhas telefônicas por municípios para que sejam 
designados novos códigos de acesso. De acordo com as necessidades operacionais da contratante, a 
portabilidade e/ou a designação de novos Códigos de Acesso poderá ocorrer de forma gradual;

3.6.1.2 Após o término do contrato todos os códigos de acesso (números telefônicos) alocados à 
contratante, oriundos de portabilidade ou não, permanecerão à disposição da contratante para que 
possam ser portados para a outra operadora, se for o caso;

3.6.1.3 A contratada deverá, a qualquer tempo, mediante solicitação da contratante e havendo 
disponibilidade técnica, promover as seguintes alterações e serviços, sem custo para contratante:
a) Alterar o código de acesso solicitado, designando novo número;
b) Designar novo código de acesso ou chip de dados e vinculá-lo ao respectivo plano corporativo;
c) Excluir código de acesso ou chip de dados do respectivo plano corporativo;
d) Bloquear a Estação Móvel e/ou o chip SIM e/ou o Código de Acesso.

3.7 GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS

3.7.1 ENTREGA, RECEBIMENTO E RECOLHIMENTO
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3.7.1.1 A contratada terá o prazo de 20  (vinte) dias  corridos, contados a partir da assinatura do 
contrato, para entregar os equipamentos à contratante;

3.7.1.2 Em todas as situações, a entrega ou recolhimento dos equipamentos de telefonia  deverá ser 
feita no Centro de Tecnologia em Telecomunicações –  CTT, situado à Avenida Amazonas, 6.455, 
Gameleira, Belo Horizonte, MG, 30510-000. A entrega ou recolhimento dos equipamentos de dados 
deverá ser enviado para o Centro de Tecnologia em Sistemas –  CTS situado à Avenida Amazonas, 
6.455, Gameleira, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30510-000. Observando-se o horário de 08 
horas e 30 minutos às 18 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto às quartas-feiras, cujo horário 
limite é 13 horas;

3.7.1.3 Todos e quaisquer equipamentos, acessórios, cartões SIM, etc. entregues deverão ser novos e 
sem quaisquer indícios de uso. Deverão ser entregues em suas embalagens originais e acompanhados 
de todos os acessórios fornecidos pelo fabricante. Deverão estar acompanhados das respectivas notas 
fiscais e do Romaneio de Carga (Packing-List);

3.7.1.4 Os equipamentos serão recebidos provisoriamente pela CPARM, que poderá rejeitá-los no todo 
ou em parte, devendo a contratada substituí-los, sem ônus à contratante, no prazo de 20 (vinte)  dias 
corridos;

3.7.1.5 Após o término do contrato ou após as substituições dos equipamentos a contratada deverá 
recolher imediatamente os equipamentos emprestados  em comodato, tão logo seja comunicada pela 
contratante da disponibilidade deles para devolução. Os equipamentos serão devolvidos no estado de 
conservação que se encontrarem;

3.7.1.5.1 A demora no recolhimento dos aparelhos, superior a 30 (trinta) dias corridos após a 
comunicação da disponibilidade deles para devolução, sujeitará a contratada às penalidades 
contratuais.

3.7.2 ATUALIZAÇÃO

3.7.2.1 Como forma de atualização tecnológica, todos os equipamentos deverão ser substituídos a cada 
período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato, enquanto o contrato 
estiver vigente. Para tanto, 03 (três) meses antes de cada troca, a contratada deverá apresentar à 
contratante 03 (três) modelos diferentes de equipamento que ainda estejam sendo fabricados e 
comercializados, com especificações similares ou superiores às contidas neste Termo de Referência, 
para que seja definido qual modelo será usado na substituição. Após a escolha do modelo de aparelho a 
contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para entregar os novos equipamentos à contratante. Até a 
data de aniversário da assinatura do contrato todos os aparelhos deverão ter sido substituídos.

3.7.3 ATIVAÇÃO DE LINHAS
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3.7.3.1 A ativação  das  linhas  contratadas  com respectivos equipamentos e acessórios deverão ser 
atendidas em até 20 (vinte) dias corridos após a data da solicitação. Os novos equipamentos deverão 
atender as especificações mínimas deste Termo de Referência;

3.7.4 MANUTENÇÃO E GARANTIA 

3.7.4.1 Cabe à contratada, na qualidade de proprietária dos equipamentos emprestados em comodato, a 
iniciativa junto ao fabricante dos equipamentos, importador ou oficinas autorizadas etc. para promover 
as reparações necessárias e/ou à troca dos equipamentos em caso de defeito;

3.7.4.2 A contratada deverá, às suas expensas, recolher e/ou  entregar os equipamentos na Seção de 
Telemática do CTT, seja para substituição, reposição ou manutenção deles;

3.7.4.3 A contratada deverá providenciar o conserto ou a troca do equipamento entregue para 
manutenção no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos. Em caso de substituição as especificações 
dos equipamentos substitutos deverão atender às especificações mínimas deste Termo de Referência;

4 DEFINIÇÕES

4.1 Para os fins deste Termo de Referência, aplicam-se as seguintes definições:

4.1.1 Agência Nacional de Telecomunicações –  ANATEL: Entidade integrante da Administração 
Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das 
Comunicações, com função de órgão regulador das telecomunicações e com sede no Distrito Federal;

4.1.2  Serviço Móvel Pessoal –  SMP: É  o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse 
coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis para outras 
estações, de acordo com as definições da Anatel;

4.1.3 Operadora - Prestadora do SMP : Entidade que detém autorização para prestar o SMP;

4.1.4 Área de Cobertura :  Área geográfica em que uma Estação Móvel pode ser atendida pelo 
equipamento rádio de uma Estação Rádio Base do SMP;

4.1.5 Área de Prestação : Área geográfica composta por um conjunto de Áreas de Registro, delimitada 
no Termo de Autorização, na qual a Prestadora de SMP está autorizada a explorar o serviço;

4.1.6 Área de Mobilidade :  A  Área de Mobilidade deste Termo de Referência, utilizada como 
referência para cobrança do AD, coincide com a Área de Registro na qual os Códigos de Acesso são 
registrados, sendo esta correspondente, no mínimo, com a Área de Numeração do Plano Geral de 
Códigos Nacionais (PGCN);

4.1.7 Área de Registro – AR : Área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde é prestado o SMP, 
tendo o mesmo limite geográfico de uma Área de Tarifação, onde a Estação Móvel do SMP é 
registrada;
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4.1.8 Área de Serviço da Prestadora: conjunto de Áreas de Cobertura de uma mesma Prestadora de 
SMP;

4.1.9 Área de Tarifação – AT : Área especifica, geograficamente contínua, formada por um conjunto de 
municípios agrupados segundo critérios sócios geoeconômicos e contidos em uma mesma Unidade da 
Federação, utilizada como base para a definição de sistemas de tarifação;

4.1.10 Adicional por Chamada -  AD :  Valor fixo cobrado pela Prestadora de SMP por chamada 
recebida ou originada quando o Usuário estiver localizado fora de sua Área de Mobilidade (roaming). 
Serve para custear as despesas operacionais das operadoras envolvidas nos serviços associados ao 
deslocamento do usuário para fora de sua Área de Mobilidade;

4.1.11 Estação Móvel:  Estação de telecomunicações do SMP que pode operar quando em movimento 
ou estacionada em lugar não especificado;

4.1.12 Ativação de Estação Móvel: Procedimento que habilita uma Estação Móvel associada a um 
Código de Acesso, a operar na rede de SMP;

4.1.13 Rede de Telecomunicações :  Conjunto operacional contínuo de circuitos e equipamentos, 
incluindo funções de transmissão, comutação, multiplexação ou quaisquer outras indispensáveis à 
operação de serviço de telecomunicações;

4.1.14 Serviço Telefônico Fixo Comutado –  STFC :  Serviço de telecomunicações que, por meio de 
transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, 
utilizando processos de telefonia;

4.1.15 Assinatura: Valor fixo mensal devido pelo Usuário por ter ao seu dispor o SMP nas condições 
previstas no Plano de Serviço ao qual, por opção, está vinculado;

4.1.16 Centro de Atendimento :  Órgão da prestadora de SMP responsável por recebimento de 
reclamações, solicitações de informações e de serviços ou atendimento a Usuários;

4.1.17 Atendimento Pessoal :  Modalidade de acesso pessoal onde o Usuário é atendido 
presencialmente por pessoa devidamente qualificada para receber, interagir, orientar, informar, 
esclarecer e solucionar qualquer solicitação do Usuário;

4.1.18 Chamada a Cobrar :  Chamada que utiliza marcação especial fixada no Regulamento de 
Numeração na qual a responsabilidade pelo pagamento do valor da chamada é do Usuário de destino 
da chamada;
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4.1.19 Código de Acesso : Conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos estabelecido em Plano 
de Numeração, que permite a identificação de Usuário, de terminal de uso público ou de serviço a ele 
vinculado. Identifica o número da linha telefônica pertencente ao Plano Celular Corporativo;

4.1.20 Chip de Dados : Álias para o número, designado pela operadora, que permite a identificação do 
chip SIM Card pertencente ao Plano Dados Corporativo;

4.1.21 Portabilidade de Código de Acesso :  Facilidade que possibilita ao usuário de serviço de 
telecomunicações manter o Código de Acesso a ele designado, independentemente de prestadora de 
serviço de telecomunicações ou de Área de Prestação do serviço;

4.1.22 Plano de Serviço : Conjunto de todas as condições de prestação do serviço contratado, descritas 
neste Termo de Referência;

4.1.23  Plano Corporativo : Denominação dada ao conjunto dos serviços prestados de acordo com o 
Plano de Serviço contratado, dividindo-se em Plano Celular Corporativo e Plano Dados Corporativo;

4.1.24 Usuário :  Pessoa natural ou jurídica que se utiliza do SMP independentemente de contrato de 
prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora e/ou Usuário vinculado à contratante que utiliza os 
serviços do SMP contratados;

4.1.25 Usuário Visitante : Usuário que recebe ou origina chamada fora de sua Área de Registro;

4.1.26 Chip SIM - SIM (Subscriber Identity Module) Card : Pequena placa de circuitos com a função 
de armazenar dados do usuário, como sua agenda pessoal, aplicativos e seu código de autenticação;

4.1.27 Local : Ligação Local é a chamada, originada no SMP, destinada a Código de Acesso associado 
à área geográfica interna à Área de Registro de origem da chamada;

4.1.28 Longa Distância :  Ligação de Longa Distância é a chamada, originada no SMP, destinada a 
Código de Acesso associado à área geográfica externa à Área de Registro de origem da chamada;

4.1.29 Roaming :  Situação em que se encontra o usuário do SMP que está fora da sua Área de 
Mobilidade no momento em que utiliza os serviços do SMP;

4.1.30 Código de Acesso : Conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos, estabelecido em Plano 
de Numeração, que permite a identificação de usuário, de terminal de uso público ou de serviço a ele 
vinculado;

4.1.31  Código de Acesso de Usuário :  Espécie de Código de Acesso com formato padronizado, 
composto por 8 (oito) caracteres numéricos e representado por séries de formato [N8+ 
N7N6N5+N4N3N2N1], onde N8 identifica o serviço ao qual o código está vinculado, bem como, de 
forma unívoca, um usuário ou terminal de uso público e o serviço ao qual está vinculado;
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4.1.32 Designação :  Alocação de cada Código de Acesso, previamente autorizado, a Usuário, terminal 
de uso público ou serviço, ou de Código de Identificação a um Elemento de Rede de 
telecomunicações;

4.1.33 Terminal de Acesso : Equipamento destinado a proporcionar acesso aos serviços do SMP, SMC, 
STFC, etc. (Telefone móvel celular, Modem 3G, etc.);

4.1.34 Perfil de Tráfego : Quantitativo médio estimado de uso dos serviços licitados que serve apenas 
de subsídio às licitantes para formulação de suas propostas, permitindo a fixação das tarifas e de 
eventuais descontos, não se constituindo em qualquer espécie de compromisso da contratante para com 
a contratada ou obrigação de cumprimento de metas;

4.1.35 Móvel-Móvel : Comunicação telefônica originada e terminada em terminais telefônicos móveis 
celulares do SMP, SMC ou SME;

4.1.36 Móvel-Fixo : Comunicação telefônica com origem em um terminal telefônico móvel celular do 
SMP, SMC ou SME e destino a terminal telefônico fixo do STFC;

4.1.37 Faturamento : Processo de atribuição de valor, em moeda nacional, a ser pago em contrapartida 
à prestação do serviço SMP;

4.1.38 Consultor de negócios : Funcionário da contratada responsável pela coordenação dos serviços 
prestados pela contratada, pessoa capacitada e devidamente habilitada a tomar todas as decisões e 
providências necessárias à execução do contrato servindo de ligação entre contratante e contratada;

4.1.46 Para os itens não definidos neste Termo de Referência, aplicam-se os conceitos, as definições e 
demais disposições estabelecidas na regulamentação pertinente.

5 PERFIL DE TRÁFEGO

5.1 O perfil de tráfego informado servirá, tão somente, de subsídio às licitantes para formulação de 
suas propostas, permitindo  a  fixação  das  tarifas  e  de  eventuais  descontos  compatíveis  com  os 
praticados no mercado para consumidores semelhantes, não se constituindo em qualquer espécie de 
compromisso da contratante para com a contratada. Portanto, a redução do consumo estimado não 
implicará,  sob  hipótese  alguma,  reajustes  de  tarifas,  diminuição  ou  eliminação  de  descontos 
concedidos;

5.2 O perfil de tráfego está indicado no quadro abaixo e corresponde à média mensal de consumo dos 
serviços licitados;
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PERFIL DE TRÁFEGO MÉDIO MENSAL

 
 

LOTE ÚNICO – ITEM 1
 

SERVIÇO 
LICITADO DESCRIÇÃO

QUANT. 
TERMINAIS 
DE ACESSO

CONSUMO MÉDIO 
POR TERMINAL DE 
ACESSO (MINUTOS)

CONSUMO 
MÉDIO 
TOTAL

(MINUTOS)

VC1-1 Ligação Local Móvel-Fixo 400 150 60.000

VC1-2
Ligação Local Móvel-Móvel para 
outras operadoras 400 750 300.000

VC1-3
Ligação Local Móvel-Móvel para 
a operadora contratada 400 180 72.000

CAIXA 
POSTAL Ligação para acesso à caixa-postal 400 30 12.000

VC2-1
Ligação de Longa Distância Intra-
regional Móvel-Fixo 400 30 12.000

VC2-2

Ligação de Longa Distância Intra-
regional Móvel-Móvel para outras 
operadoras 400 54 21.600

VC2-3

Ligação de Longa Distância Intra-
regional Móvel-Móvel para a ope-
radora contratada 400 54 21.600

VC3-1
Ligação de Longa Distância Inter-
regional Móvel-Fixo 400 9 3.600

VC3-2

Ligação de Longa Distância Inter-
regional Móvel-Móvel para outras 
operadoras 400 9 3.600

VC3-3

Ligação de Longa Distância Inter-
regional Móvel-Móvel para a ope-
radora contratada 400 5 2.000

VC3-4

VC3-4 Ligação (em roaming) de 
Longa Distância Inter-regional 
Móvel-Móvel. 400 5 2.000

AD
Adicional por Chamada recebida 
ou efetuada em roaming 400 46 18.400
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DSL-1

Recebimento de chamada em roa-
ming dentro do Estado de Minas 
Gerais 400 18 7.200

DSL-2

Recebimento de chamada em roa-
ming fora do Estado de Minas Ge-
rais 400 9 3.600

SMS Serviço de mensagens de texto 400 100 40.000

MMS Serviço de mensagens multimídia 400 5 2.000
  

SERVIÇO 
LICITADO

ASSINATURA
UNIDADES DE MEDIDA

QUANTIDADE 
DE TERMI-

NAIS DE 
ACESSO / AS-
SINATURAS

CONSUMO MÉDIO 
POR TERMINAL DE 

ACESSO

CONSUMO 
MÉDIO
 TOTAL

Assinaturas

Assinatura –  Disponibilidade do 
serviço SMP, com identificador de 
chamada 400 1 400

Assinatura Intragrupo Local - 
VC1-4 Ligação Local Mó-
vel-Móvel Intragrupo 400 120 48.000

Assinatura Intragrupo Regional - 
VC2-4 Ligação de Longa Distân-
cia Intra-regional Móvel-Móvel 
Intragrupo 400 18 7.200

Sistema de gerenciamento do Pla-
no Celular Corporativo 400 1 400

Serviços de Tráfego de Dados Ili-
mitado – Para Smartfone 400 3 1,2 TB

Serviços de Tráfego de Dados Ili-
mitado – Para Tablet 42 3 126 GB

Serviços de Tráfego de Dados Ili-
mitado (Roaming Nacional) Para 
Smartfone 400 100 40 GB

Serviços de Tráfego de Dados Ili-
mitado (Roaming Nacional) Para 
Tablet 42 100 4,2 GB
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LOTE ÚNICO – ITEM 2

 

SERVIÇO 
LICITADO ASSINATURA

QUANTIDADE 
DE TERMINAIS 

DE ACESSO / 
ASSINATURAS

CONSUMO 
MÉDIO POR 
TERMINAL 
DE ACESSO

CONSUMO 
MÉDIO 
TOTAL

Assinaturas

Serviços de Tráfego de Dados Ilimitado 500 5 GB 2.5 TB
Serviços de Tráfego de Dados Ilimitado (Ro-

aming Nacional) 500 100 MB 50 GB

6 FORMAÇÃO DE PREÇOS 

6.1 A licitante, antes de apresentar sua proposta de preço, deverá analisar detidamente as 
especificações deste Termo de Referência, do Edital e de todos seus anexos, promovendo, a seu 
critério e conveniência, as diligências que julgar necessárias para subsidiar a formação de sua proposta, 
de modo a não incorrer em avaliações incompletas, erros e omissões que jamais poderão ser alegados 
para motivar eventuais pretensões de acréscimo de tarifas e preços;

6.2 A Planilha para Formação de Preços, apresentada no Anexo II, deve ser preenchida de acordo com 
as estimativas apresentadas no Perfil de Tráfego da PMMG;

6.3 Na planilha de Formação de Preços deve constar a cotação de preços unitários e totais dos serviços 
licitados, conforme o detalhamento da planilha;

6.4 A Planilha para Formação de Preços deve ser preenchida antes da Proposta de Preços, da qual é 
parte integrante;

6.5 No preço dos serviços deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, 
fiscais e comerciais, bem como quaisquer outras despesas relativas ao serviço contratado. Os impostos 
e taxas, quando aplicáveis, deverão ter suas alíquotas informadas separadamente;

6.6 A licitante poderá apresentar proposta comercial desde que esteja habilitada e capacitada para a 
prestação do serviço, de forma que não comprometa a realização eficiente e a continuidade deste;

6.7 Não serão aceitas ofertas de serviços com especificações diferentes das indicadas neste Termo de 
Referência.

7 FATURAMENTO E PAGAMENTO

7.1 A contratada deverá emitir faturas mensais e enviá-las, impressas e em mídias de CD/DVD de 
forma individualizada por Item deste edital, independente de seu valor cobrado, sendo: 
7.1.1 A fatura do Plano Celular Corporativo –  ITEM 1 -  deverá ser enviada para o Centro de 
Tecnologia em Telecomunicações –  CTT situado à avenida Amazonas, 6.455, Gameleira, Belo 
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Horizonte, Minas Gerais, CEP 30510-000, que será responsável pela conferência e pagamento desta 
fatura.
7.1.2 A fatura do Plano de Dados Corporativo –  ITEM 2 - deverá ser enviada para Centro de 
Tecnologia em Sistemas – CTS situado à avenida Amazonas, 6.455, Gameleira, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, CEP 30510-000, que será responsável pela conferência e pagamento desta fatura.

7.2 A entrega das faturas deverá ocorrer pelo menos 10 (dez) dias antes do dia do seu vencimento, de 
forma a viabilizar a sua auditoria e eventual contestação em tempo hábil;

 
7.3 As faturas deverão ter seu vencimento do 20º (vigésimo) ao 30º (trigésimo) dia de cada mês como 
data de vencimento. Sempre que for solicitado, a contratada deverá alterar a data de vencimento das 
faturas para a data escolhida pela contratante;

7.4 A contratada deverá, a qualquer tempo, fornecer, sem custo, a segunda via, detalhada, de qualquer 
fatura, independente da época em que tenha sido emitida;

7.5 Sempre que ocorrer atraso ou a não entrega da fatura impressa e em mídias de CD/DVD no local 
previamente estabelecido pela contratante, a contratada deverá emitir e enviar nova fatura impressa e 
em mídias de CD/DVD, de mesmo valor, estabelecendo novo prazo para pagamento, nunca inferior a 
10 (dez) dias, a contar da data de chegada da nova fatura no destino. Igualmente, a contratada não 
poderá, em nenhum momento, cobrar juros e/ou multas pelo atraso no pagamento das faturas que tenha 
sido causado pelo não recebimento da fatura impressa em tempo hábil;

7.6 A contratada deverá emitir as faturas sem erros, seja de cálculo, cobranças indevidas, etc.. 
Nenhuma fatura será paga enquanto houver ou persistir erro no seu preenchimento. Sempre que houver 
contestação de qualquer fatura, a contratada deverá corrigi-la imediatamente, emitindo e enviando 
nova fatura impressa e promover o ressarcimento de eventuais valores pagos indevidamente, se for o 
caso, e não poderá interromper o serviço em função de atraso no pagamento provocado pela 
contestação das faturas emitidas;

7.7 O faturamento deverá ocorrer de forma centralizada para cada plano corporativo, ou seja, emissão 
de uma fatura única para todas as linhas do Plano Celular Corporativo ativadas e outra fatura única 
para todos os chips de dados ativos no Plano Dados Corporativo. As faturas serão emitidas apenas pela 
contratada, em caso de subcontratação a contratada deverá providenciar/realizar o co-faturamento (co-

billing);

7.8 As faturas mensais deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 

7.8.1  Nome da contratante;  números das linhas ou chips de dados;  assinatura mensal, com valor, 
incluindo impostos e encargos; detalhamentos de todos os serviços e/ou ligações efetuadas; total da 
fatura.

7.9 O faturamento deverá conter o registro detalhado de todas as ligações realizadas, agrupados por 
linhas telefônicas ativas, e o valor das assinaturas relativo a todos os serviços contratados e ativados 
para cada uma dessas linhas;
7.9.1 Área de Registro de origem e Área de Registro ou localidade de destino da chamada;
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7.9.2 Código de Acesso chamador incluindo o código DDD;
7.9.3 Código de Acesso chamado incluindo o código DDD;
7.9.4 Data e horário (hora, minuto e segundo) do início da chamada;
7.9.5 Duração da chamada (hora, minuto e segundo);
7.9.6 Valor da chamada, explicitando os casos de variação horária.

7.10 Para faturamento das chamadas realizadas deverão ser seguidos os seguintes critérios limites de 
tarifação, conforme normas da Anatel:
7.10.1 Unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos;
7.10.2 Tempo inicial de tarifação: 30 (trinta) segundos;
7.10.3 Chamadas faturáveis: somente são faturáveis as chamadas com duração superior a 3 (três) 
segundos;

7.11 O valor da tarifa sobre as ligações entre as linhas  pertencentes ao Plano Celular Corporativo 
deverá ser zero, pois já estão cobertas/custeadas pelo valor da assinatura Intragrupo.

7.12 Todos os valores referentes a facilidades e serviços, contratados e efetivamente ativados em cada 
linha telefônica, deverão estar descriminados e contidos no valor da assinatura.

7.13 Os valores cobrados incorretamente deverão ser devolvidos em dobro, com os devidos acréscimos 
legais, sem prejuízo das penalidades legais;

7.14 Os descontos relativos às eventuais devoluções de valores cobrados indevidamente deverão estar 
inequivocamente explícitos nas faturas;

7.15 Após a assinatura do contrato o início do faturamento se dará somente depois do recebimento dos 
terminais móveis e respectivas habilitações/ativações das linhas telefônicas e/ou chips de dados;

7.16 Todos os equipamentos e  acessórios serão fornecidos em comodato, não podendo a contratada 
cobrar nenhum valor pelo seu fornecimento e/ou substituição.

Leandro Sérgio Lambertucci Barroso, 1º Ten PM

Poliana Francis Barbosa, 1º SGT PM - QPE

Flávio de Oliveira Santos, 2º SGT PM - QPE
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ANEXO II – PLANILHA FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO N° 1250107 01/ 2013 - TIPO ELETRÔNICO

1 A Planilha para Formação de Preços, apresentada abaixo, deve ser preenchida totalmente, seguindo 
as determinações do Item 6 do Termo de Referência que dispõe sobre a formação de preços e de 
acordo com as estimativas apresentadas no Perfil de Tráfego da PMMG;

2 Instruções para preenchimento da tabela:

2.1 Os campos "PREÇO UNITÁRIO" correspondem ao valor unitário ou valor por minuto de cada 
serviço, conforme o caso;

2.2 Os campos "VALOR DE CADA ASSINATURA" corresponde ao valor necessário para custear 
todos os serviços que fazem parte do pacote de serviços denominado de Assinatura;

2.3 Os campos "VALOR TOTAL" correspondem à multiplicação dos campos "PREÇO UNITÁRIO" 
pelo campo "QUANTIDADE MENSAL DE MINUTOS" ou à multiplicação dos campos "VALOR DE 
CADA  ASSINATURA"  pelo  campo  "QUANTIDADE  DE  ASSINATURAS  CONTRATADAS", 
conforme o caso;

2.4 Os campos "TOTAL MENSAL" correspondem à soma dos valores mensais,  campos “VALOR 
MENSAL”, de cada um dos três serviços;

2.5 Os campos "TOTAL ANUAL" correspondem à multiplicação dos campos "VALOR MENSAL" 
por 12 (doze) meses;

2.6 Os campos "TOTAL MENSAL" e "TOTAL ANUAL" devem ser preenchidos com e sem ICMS, 
conforme o caso;

2.7 Os campos "TOTAL MENSAL" e "TOTAL ANUAL" global do lote correspondem ao somatório 
dos valores do Item 1 e Item 2 do Lote Único.
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PLANILHA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS

LOTE ÚNICO – ITEM 1
 

SERVIÇO 
LICITADO DESCRIÇÃO

UNIDADE 
DE PREÇO 

UNITÁRIO

QUANTIDADE
 MENSAL

 DE MINUTOS
VALOR 
TOTALMEDIDA

VC1-1 Ligação Local Móvel-Fixo minutos  60.000  

VC1-2
Ligação Local Móvel-Móvel 
para outras operadoras minutos  300.000  

VC1-3
Ligação Local Móvel-Móvel 
para a operadora contratada minutos  72.000  

CAIXA 
POSTAL

Ligação para acesso à caixa-
postal minutos  12.000  

VC2-1

Ligação de Longa Distân-
cia Intra-regional Mó-
vel-Fixo minutos  12.000  

VC2-2

Ligação de Longa Distância 
Intra-regional Móvel-Móvel 
para outras operadoras minutos  21.600  

VC2-3

Ligação de Longa Distância 
Intra-regional Móvel-Móvel 
para a operadora contratada minutos  21.600  

VC3-1
Ligação de Longa Distância 
Inter-regional Móvel-Fixo minutos  3600  

VC3-2

Ligação de Longa Distância 
Inter-regional Móvel-Móvel 
para outras operadoras minutos  3600  

VC3-3

Ligação de Longa Distância 
Inter-regional Móvel-Móvel 
para a operadora contratada minutos  2000  

VC3-4

VC3-4 Ligação (em roaming) 
de Longa Distância In-
ter-regional Móvel-Móvel. minutos  2.000  

AD
Adicional por Chamada rece-
bida ou efetuada em roaming unidade  18.400  

DSL-1

Recebimento de chamada em 
roaming dentro do Estado de 
Minas Gerais minutos  7.200  
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DSL-2

Recebimento de chamada em 
roaming fora do Estado de 
Minas Gerais minutos  3.600  

SMS
Serviço de mensagens de tex-
to unidade  40.000  

MMS
Serviço de mensagens multi-
mídia unidade  2000  

  

SERVIÇO 
LICITADO ASSINATURA

VALOR 
DE CADA

 ASSINATURA

QUANTIDADE DE 
ASSINATURAS 
CONTRATADAS

VALOR 
TOTAL

Assinaturas

Assinatura –  Disponibilidade do 
serviço SMP, com identificador 
de chamada  400  
Assinatura Intragrupo Local - 
VC1-4 Ligação Local Mó-
vel-Móvel Intragrupo  400  
Assinatura Intragrupo Regional - 
VC2-4 Ligação de Longa Dis-
tância Intra-regional Mó-
vel-Móvel Intragrupo  400  
Sistema de gerenciamento do 
Plano Celular Corporativo  400  
Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado – Para Smartfone  400  
Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado – Para Tablet  42  
Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado (Roaming Nacional) 
Para Smartfone  400  
Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado (Roaming Nacional) 
Para Tablet  42  

 
LOTE ÚNICO – ITEM 1 – VALOR COM ICMS

TOTAL MENSAL  
TOTAL ANUAL  

 
LOTE ÚNICO – ITEM 1 – VALOR SEM ICMS

TOTAL MENSAL  
TOTAL ANUAL  
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LOTE ÚNICO – ITEM 2
 

SERVIÇO 
LICITADO ASSINATURA

VALOR DE 
CADA ASSINA-

TURA

QUANTIDADE DE AS-
SINATURAS CONTRA-

TADAS
VALOR TO-

TAL

Assinaturas

Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado  500  
Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado (Roaming Nacional)  500  

 
LOTE ÚNICO – ITEM 2 – VALOR COM ICMS

TOTAL MENSAL  

TOTAL ANUAL  

 
LOTE ÚNICO – ITEM 2 – VALOR SEM ICMS

TOTAL MENSAL  

TOTAL ANUAL  

 

VALOR GLOBAL DO LOTE – VALOR COM ICMS

TOTAL MENSAL  

TOTAL ANUAL  

 

VALOR GLOBAL DO LOTE – VALOR SEM ICMS

TOTAL MENSAL  

TOTAL ANUAL  
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO N° 1250107 01/ 2013 - TIPO ELETRÔNICO

MINUTA DE CONTRATO Nº _________ SIAD/CTT 

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  MÓVEL PESSOAL PARA 
TRÁFEGO TELEFÔNICO E DE DADOS COM PROVIMENTO DE 
ACESSO À INTERNET E SERVIÇO MÓVEL PESSOAL,  QUE ENTRE 
CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS,  POR INTERMÉDIO  DA 
POLÍCIA MILITAR  DE  MINAS  GERAIS  ATRAVÉS  DO  CENTRO  DE 
TECNOLOGIA  EM  TELECOMUNICAÇÕES  E  A  EMPRESA 
___________________.

O Estado de Minas Gerais, entidade de Direito Público, por intermédio da PMMG, representado pelo 
nº nº 084.604-8, Ten Cel PM Humberto Salles Cordeiro, CPF nº 386.113.846-87, Ordenador de Despe-
sas do Centro de Tecnologia em Telecomunicações da PMMG (CTT), CNPJ 16.695.025/0001-97, esta-
belecido à Av. Amazonas 6.455, bairro Gameleira, Belo Horizonte, CEP 30510-000, telefone 31-2123-
1000, fax 31-2123-1010, conforme delegação contida no art. 51 e 52 do Regulamento de Administra-
ção Financeira,  Contabilidade e Auditoria da Polícia Militar (RAFCA/PM),  doravante denominada 
CONTRATANTE e a empresa ..........................., CNPJ .........................., Inc. Estadual ......................, 
estabelecida à ........................, nº. ......, Bairro ............., Cidade de .............., Estado de ......................, 
representada pelo Sr. ......................., C.I. .................., CPF: ..................................., doravante denomi-
nada CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente  contrato de prestação de serviço móvel pessoal 
para tráfego telefônico e de dados com com provimento de acesso à Internet e serviço móvel pessoal, 
conforme Protocolo Seção de Licitações CTT nº 01/2013 – CTT, na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO 1250107 01/2013, nos termos da Lei Federal no 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações 
posteriores, pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Federal 123 de 14 
de dezembro de 2006, pela Lei Estadual no 14.167, de 10/01/2002, Decreto 43.080, de 13 de dezembro 
de  2002  e  suas  alterações  posteriores,  Lei  Estadual  no  13.994,  de  18/09/2001,  Decreto  Estadual 
44.515,  de  14/05/2007,  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, Decreto Estadual nº 45.902, de 27/01/2012, mediante as cláusulas e con-
dições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal para tráfego telefônico, com 
comodato de _____ (      ) aparelhos celulares e respectivos chips e serviço de tráfego de dados com 
com provimento de acesso à Internet e serviço móvel pessoal, com comodato de _____(   ) aparelhos 
modens com chips e comodato de ________(    ) aparelhos tablets com chips, conforme as descrições 
contidas no Edital e na proposta vencedora do Pregão ELETRÔNICO Nº 1250107 01/2013.
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1.2 A contratada deverá cobrir, obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal – SMP, através de rede 
3G e/ou GSM, as sedes dos seguintes municípios mineiros: Abaeté, Aimorés, Além Paraíba, Alfenas, 
Almenara, Alpinópolis, Alvinópolis, Andradas, Araguari, Araújos, Araxá, Arcos, Baependi, Bambuí, 
Barão de Cocais, Barbacena, Barroso, Belo Horizonte, Betim, Bicas, Boa Esperança, Bocaiúva, Bom 
Despacho, Botelhos, Brasília de Minas, Brumadinho, Caeté, Caldas, Camanducaia, Cambuí, 
Cambuquira, Campanha, Campestre, Campina Verde, Campo Belo, Campo Florido, Campos Gerais, 
Capim Branco, Capinópolis, Capelinha, Capitólio, Carandaí, Carangola, Caratinga, Careaçu, Carmo da 
Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo do Cajuru, Carmo do Paranaíba, Carmo do Rio Claro, Carmópolis 
de Minas, Cataguases, Caxambu, Cláudio, Conceição das Alagoas, Conceição do Mato Dentro, 
Conceição do Rio Verde, Confins, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Conselheiro Pena, Contagem, 
Corinto, Coromandel, Coronel Fabriciano, Cristiano Otoni, Cruzília, Curvelo, Delta, Diamantina, 
Divinópolis, Dores do Indaiá, Elói Mendes, Esmeraldas, Estiva, Ewbank da Câmara, Extrema, 
Formiga, Frutal, Governador Valadares, Guanhães, Guaranésia, Guaxupé, Gurinhata, Ibiá, Ibirité, 
Igarapé, Igaratinga, Iguatama, Inhapim, Ipatinga, Itabira, Itabirito, Itaguara, Itajubá, Itaobim, 
Itapagipe, Itapecerica, Itapeva, Itatiaiuçu, Itaú de Minas, Itaúna, Ituiutaba, Iturama, Jaboticatubas, 
Jacutinga, Jaíba, Janaúba, Januária, João Monlevade, João Pinheiro, Juatuba, Juiz de Fora, Lagamar, 
Lagoa da Prata, Lagoa Dourada, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Lagoa Santa, Lambari, Lavras, 
Leopoldina, Lima Duarte, Luz, Machado, Manhuaçu, Manhumirim, Mantena, Mar de Espanha, 
Maravilhas, Mariana, Mateus Leme, Matias Barbosa, Matipó, Matozinhos, Moema, Monsenhor Paulo, 
Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Monte Sião, Montes Claros, Muriaé, Muzambinho, 
Nanuque, Nepomuceno, Nova Era, Nova Lima, Nova Ponte, Nova Serrana, Oliveira, Ouro Branco, 
Ouro Fino, Ouro Preto, Papagaios, Pará de Minas, Paracatu, Paraguaçu, Paraopeba, Passa Quatro, 
Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Perdigão, Perdizes, Perdões, Pirapora, Pitangui, 
Piumhi, Planura, Poços de Caldas, Pompéu, Ponte Nova, Pouso Alegre, Pouso Alto, Prata, Presidente 
Olegário, Raposos, Raul Soares, Ressaquinha, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Casca, Rio 
Piracicaba, Rio Pomba, Sabará, Sacramento, Salinas, Santa Bárbara, Santa Juliana, Santa Luzia, Santa 
Rita do Sapucaí, Santa Vitória, Santana do Paraíso, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do 
Monte, Santos Dumont, São Francisco, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do Sapucaí, São 
Gotardo, São João Del Rei, São João Nepomuceno, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São 
Lourenço, São Sebastião do Paraíso, São Tomé das Letras, Sarzedo, Serro, Sete Lagoas, Taiobeiras, 
Teófilo Otoni, Timóteo, Tiradentes, Tocantins, Três Corações, Três Marias, Três Pontas, Tupaciguara, 
Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha, Várzea da Palma, Vazante, Vespasiano, Viçosa e Visconde 
do Rio Branco e possuir acordos de roaming em todas as capitais de estado brasileiras onde não tiver 
cobertura própria;

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1 -  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 
unitários por item, conforme planilha do Anexo II do Edital:
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LOTE ÚNICO – ITEM 1

SERVIÇO 
LICITADO DESCRIÇÃO

UNIDADE 
DE PREÇO 

UNITÁRIO

QUANTIDADE
 MENSAL

 DE MINUTOS
VALOR 
TOTALMEDIDA

VC1-1 Ligação Local Móvel-Fixo minutos  60.000  

VC1-2
Ligação Local Móvel-Móvel 
para outras operadoras minutos  300.000  

VC1-3
Ligação Local Móvel-Móvel 
para a operadora contratada minutos  72.000  

CAIXA 
POSTAL

Ligação para acesso à caixa-
postal minutos  12.000  

VC2-1

Ligação de Longa Distân-
cia Intra-regional Mó-
vel-Fixo minutos  12.000  

VC2-2

Ligação de Longa Distância 
Intra-regional Móvel-Móvel 
para outras operadoras minutos  21.600  

VC2-3

Ligação de Longa Distância 
Intra-regional Móvel-Móvel 
para a operadora contratada minutos  21.600  

VC3-1
Ligação de Longa Distância 
Inter-regional Móvel-Fixo minutos  3600  

VC3-2

Ligação de Longa Distância 
Inter-regional Móvel-Móvel 
para outras operadoras minutos  3600  

VC3-3

Ligação de Longa Distância 
Inter-regional Móvel-Móvel 
para a operadora contratada minutos  2000  

VC3-4

VC3-4 Ligação (em roaming) 
de Longa Distância In-
ter-regional Móvel-Móvel. minutos  2.000  

AD
Adicional por Chamada rece-
bida ou efetuada em roaming unidade  18.400  

DSL-1

Recebimento de chamada em 
roaming dentro do Estado de 
Minas Gerais minutos  7.200  
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DSL-2

Recebimento de chamada em 
roaming fora do Estado de 
Minas Gerais minutos  3.600  

SMS
Serviço de mensagens de tex-
to unidade  40.000  

MMS
Serviço de mensagens multi-
mídia unidade  2000  

SERVIÇO 
LICITADO ASSINATURA

VALOR 
DE CADA

 ASSINATURA

QUANTIDADE DE 
ASSINATURAS 
CONTRATADAS

VALOR 
TOTAL

Assinaturas

Assinatura –  Disponibilidade do 
serviço SMP, com identificador 
de chamada  400  
Assinatura Intragrupo Local - 
VC1-4 Ligação Local Mó-
vel-Móvel Intragrupo  400  
Assinatura Intragrupo Regional - 
VC2-4 Ligação de Longa Dis-
tância Intra-regional Mó-
vel-Móvel Intragrupo  400  
Sistema de gerenciamento do 
Plano Celular Corporativo  400  
Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado – Para Smartfone  400  
Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado – Para Tablet  42  
Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado (Roaming Nacional) 
Para Smartfone  400  
Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado (Roaming Nacional) 
Para Tablet  42  

LOTE ÚNICO – ITEM 1

VALOR COM ICMS VALOR SEM ICMS

TOTAL MENSAL: TOTAL MENSAL:

TOTAL ANUAL: TOTAL ANUAL:
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LOTE ÚNICO – ITEM 2
 

SERVIÇO 
LICITADO ASSINATURA

VALOR
 DE CADA 

ASSINATURA

QUANTIDADE DE
 ASSINATURAS

 CONTRATADAS
VALOR 
TOTAL

Assinaturas

Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado  500  
Serviços de Tráfego de Dados 
Ilimitado (Roaming Nacional)  500  

LOTE ÚNICO – ITEM 2

VALOR COM ICMS VALOR SEM ICMS

TOTAL MENSAL: TOTAL MENSAL:

TOTAL ANUAL: TOTAL ANUAL:

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Todos os serviços constantes da Cláusula Primeira serão entregues no endereço da CONTRATANTE, 
visando assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste 
instrumento.
I – os serviços e aparelhos devem ser entregues pela CONTRATADA em até 20 (vinte) dias corridos, a 
contar da data de assinatura deste contrato ou mediante demanda da Polícia Militar.
II  - A  entrega  deverá  ser  realizada  perante  a  Comissão  de  Recebimento  designada  pela 
CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

a)  provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do 
contrato e da proposta respectiva, receberá os serviços para verificação de especificações, quantidade, 
qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará 
prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante 
recibo;
b)  definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes de 
funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, 
será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto 
na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas.

III  -  Em  caso  de  irregularidade  não  sanada  pela  CONTRATADA,  a  Comissão  de  Recebimento 
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

IV - Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento 
serão suspensos e considerados o fornecimento em atraso, sujeitando-a a aplicação de multa sobre o 
valor  considerado  em  atraso  e,  conforme  o  caso,  a  outras  sanções  estabelecidas  na  Lei  e  neste 
instrumento.

V - Os serviços, objeto desta licitação, poderão ser entregues parceladamente, inclusive dentro de um 
mesmo item da Nota de Empenho, desde que a entrega total não ultrapasse o prazo estipulado neste 
Edital. 

CTT – Pregão Eletrônico nº 1250107 01/2013                                                                            Examinado, aprovado e de acordo:

Patrícia Noronha, 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



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS
CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES

SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
49 / 56

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

4.1  Conforme  proposta  da  CONTRATADA,  os  serviços  de  telecomunicações  ora  contratados  são 
regidos  pelas  normas  de  qualidade  editadas  pela  AGÊNCIA  NACIONAL  DE 
TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, agência reguladora com sede constitucional, responsável pelo 
controle de qualidade de serviços de telecomunicações, observados seus requisitos de continuidade e 
os  parâmetros  de  prestação  devidos,  nos  termos  das  Leis,  Regulamentos  específicos  e  Normas 
aplicáveis.

4.2 Os serviços indicados na Cláusula Primeira são garantidos pelo período de vigência deste contrato, 
sendo de sua inteira responsabilidade todos os serviços, regulagens, calibrações, reparos, fornecimento 
e substituição de peças e acessórios defeituosos, sem prejuízo de outras condições estabelecidas no 
Instrumento Editalício. 

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 dos serviços 
durante  o  período  de  vigência  deste  contrato,  serão  prestados  pela  CONTRATADA  ou  por 
concessionário autorizado pelo fabricante, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 O presente contrato terá seu prazo de vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua 
assinatura;

5.2 Se houver interesse da Administração, este contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o item II do art. 57 da Lei Federal N.º 
8.666, de 21 de junho de 1.993.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento das faturas será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) do CTT, para o 
serviço Móvel Pessoal – SMP para tráfego telefônico e pela SOFI do CTS para os serviços de tráfego 
de dados com provimento de acesso à Internet e Serviço Móvel Pessoal. O prazo de pagamento será 
conforme  data  do  vencimento  da  respectiva  Nota  Fiscal,  liberação  de  recursos  financeiros  pela 
Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) e  recebimento definitivo dos bens e  aceite pela Comissão 
Permanente de Recebimento e Avaliação de Materiais (CPARM).

6.2 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.

6.3 Caso ocorra,  a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento será 
descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
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6.4 Os preços dos serviços ora contratados poderão ser reajustados, de comum acordo entre as partes, a 
cada  12  (doze)  meses,  a  contar  da  data  de  assinatura  deste  documento,  sendo  adotado  o  índice 
determinado pela Anatel.

6.5  Sempre  que  ocorrer  atraso  ou  a  não  entrega  da  fatura  impressa  nos  locais  previamente 
estabelecidos pela contratante, a contratada deverá emitir e enviar nova fatura impressa, de mesmo 
valor, estabelecendo novo prazo para pagamento, nunca inferior a 10 (dez) dias, a contar da data de 
chegada da nova fatura no destino. Igualmente, a contratada não poderá, em nenhum momento, cobrar 
juros e/ou multas pelo atraso no pagamento das faturas que tenha sido causado pelo não recebimento 
da fatura impressa em tempo hábil.

6.6 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.

6.7 As faturas deverão chegar  às suas respectivas Unidades (CTT e CTS) com uma antecedência 
mínima de 10 (dez) dias corridos e a data de vencimento das faturas deverá ocorrer entre o 20º e 30º 
dia de cada mês.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa  decorrente  desta  licitação,  neste  exercício  financeiro,  correrá  por  conta  da  dotação 
orçamentária 1251.06.181.141.4.291.0001.339039-40.10.1 e as despesas dos exercícios subsequentes, 
pelas dotações próprias a serem fixadas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

8.1 - Da CONTRATADA

8.1.1 Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  decorrentes  desta  contratação,  bem  como  as 
estabelecidas na Lei nº. 9.472/97, no contrato de concessão/autorização firmado com a ANATEL, e 
demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados;

8.1.2 Possibilitar o acesso às informações quanto às condições dos serviços, tarifas e preços praticados;

8.1.3 Responder  pelo cumprimento dos postulados legais  vigentes,  de  âmbito federal,  estadual  ou 
distrital  e  municipal,  como  também  assegurar  os  direitos  e  cumprimento  de  todas  as  obrigações 
estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços oferecidos na proposta;

8.1.4 Prestar os serviços contratados com padrão de qualidade, regularidade, segurança, atualidade, 
eficiência  e  modicidade  de  tarifas,  sempre  de  acordo  com  as  normas  estabelecidas  pelo  Poder 
Concedente;

8.1.5 Zelar sempre pela igualdade de tratamento entre os diversos usuários no acesso aos serviços;
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8.1.6 Arcar  com  todos  os  prejuízos  advindos  de  perdas  e  danos,  incluindo  despesas  judiciais  e 
honorários  advocatícios  resultantes  de  ações  judiciais  a  que  a  CONTRATANTE  for  compelida  a 
responder, no caso de os serviços prestados por força deste Contrato violarem, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, direitos de terceiros;

8.1.7 Levar  imediatamente  ao  conhecimento  da  CONTRATANTE qualquer  fato  extraordinário  ou 
anormal que ocorra durante a vigência deste Contrato, para a adoção das medidas cabíveis, prestando 
os esclarecimentos julgados necessários;

8.1.8 Responsabilizar-se por  quaisquer  consequências  oriundas de acidentes  que excepcionalmente 
possam vitimar seus empregados nas dependências da CONTRATANTE, quando do desempenho dos 
serviços  atinentes  ao  objeto  deste  Contrato,  ou  em  conexão  com  ele,  devendo  adotar  todas  as 
providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;

8.1.9  Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a 
atender as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados;

8.1.10 Fornecer, mensalmente, ou quando solicitado, o demonstrativo de utilização dos serviços; 

8.1.11 Não veicular publicidade acerca da contratação, salvo mediante prévia autorização por escrito 
da CONTRATANTE.

8.1.12 Prestar  informações  e  esclarecimentos  solicitados  pela  contratante  em prazo  inferior  a  48 
(quarenta e oito) horas;

8.1.13 Atender com presteza o telefone cujo número foi fornecido pela Contratada para registro de 
reclamações;

8.1.14 Não cobrar por serviços não prestados ou que foram previamente contratados;

8.1.15 Cumprir a determinação estipulada em edital no tocante ao início da prestação do Serviço

8.1.16 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do Contrato, conforme § 1º do artigo 65 da 
Lei nº. 8.666/93;

8.1.17 Será permitida, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a subcontratação para 
prover os serviços necessários ao encaminhamento e/ou recebimento de chamadas de Longa Distância, 
porém a  contratada  será  a  única  responsável  pela  garantia  da  prestação  dos  serviços  conforme o 
especificado e pela cobrança dos serviços;

8.1.18 Cumprir as demais obrigações previstas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO 1250107 
01/2013 e seus anexos, bem como na proposta da CONTRATADA.
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8.1.19  Responsabilizar-se,  em  relação  aos  seus  empregados  ou  prepostos,  por  todas  as  despesas 
decorrentes  da  execução  do  Contrato,  sob  sua  responsabilidade,  tais  como:  salários,  seguro  de 
acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte, e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

8.1.20 Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  previdenciários  e  obrigações  sociais  de  sua 
responsabilidade previstos  na  legislação social  e  trabalhista  em vigor,  obrigando-se  a  saldá-los  na 
época  própria,  uma vez  que  seus  empregados  não manterão  nenhum vínculo  empregatício  com a 
CONTRATANTE;

8.1.21 Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

8.1.22 A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta Cláusula 
não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste  Contrato,  razão  pela  qual  o  FORNECEDOR renuncia  expressamente  a  qualquer  vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE.

8.1.23 Ativar linhas solicitadas pela CONTRATANTE em um prazo máximo de 24 horas;

8.1.24  Substituir,  sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 dias  corridos  após a 
constatação/comunicação  do  problema,  os  aparelhos/chips  que,  por  ventura,  sofrerem processo  de 
“clonagem”;

8.1.25  Substituir  e/ou  reparar,  sem  ônus  para  a  CONTRATANTE,  no  prazo  máximo  de  10  dias 
corridos  após  a  comunicação  inicial  do  fato,  os  aparelhos  de  propriedade  da  operadora  que 
apresentarem defeito em garantia;

8.2 - Da CONTRATANTE:

8.2.1 Proporcionar, no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa 
cumprir as condições estabelecidas neste Contrato;

8.2.2 Prestar  as  informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos  empregados 
credenciados pela CONTRATADA, atinentes ao objeto contratual;

8.2.3 Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato;

8.2.4 Responder  pelos  débitos  gerados  pela  utilização  dos  serviços,  ainda  que  findo  o  prazo  da 
contratação, nos termos da legislação aplicável;

8.2.5 Assegurar aos técnicos da CONTRATADA, sempre que necessário, o acesso às dependências da 
CONTRATANTE para a prestação dos serviços relacionados com o objeto da contratação, respeitadas 
as normas de segurança interna da CONTRATANTE;

8.2.6 Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada nos serviços prestados;

CTT – Pregão Eletrônico nº 1250107 01/2013                                                                            Examinado, aprovado e de acordo:

Patrícia Noronha, 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



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS
CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES

SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
53 / 56

8.2.7 Assegurar-se  da  boa  prestação  dos  serviços,  verificando  sempre  o  seu  bom  desempenho  e 
qualidade;

8.2.8 Controlar as ligações realizadas e documentar a ocorrência de problemas;

8.2.9 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à 
continuidade da prestação dos serviços,  que,  ressalvados os casos de força maior justificados pela 
CONTRATANTE, não devem ser interrompidos;

8.2.10 Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente das tarifas na data da 
emissão das contas telefônicas;

8.2.11 Emitir  pareceres  sobre  os  atos  relativos  à  execução  do  Contrato,  em  especial  quanto  ao 
acompanhamento e à fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições estabelecidas 
nas especificações e à aplicação de sanções;

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

9.1 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 
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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;

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 DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

10.1 - A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo Chefe da Seção de Telemática 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. 

10.2 A ação fiscalizadora de que trata esta  cláusula,  não exclui,  nem reduz a responsabilidade da 
contratada  por  quaisquer  irregularidades  ou  ainda  as  resultantes  de  imperfeições  técnicas,  vício 
redibitório  e,  na  ocorrência  desse,  não  implica  em corresponsabilidade  da  contratante  ou  de  seu 
preposto e supervisores.
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10.3 À CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste Contrato, 
se  considerados em desacordo ou insuficientes,  conforme os termos discriminados na proposta da 
CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

O presente  contrato  poderá  ser  alterado  nos  casos  previstos  pelo  disposto  no  Art.  65  de  Lei  n.º 
8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração na execução deste contrato, 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 TERCEIRA - DA RESCISÃO

Este  contrato  poderá  ser  rescindido  unilateralmente  total  ou  parcialmente nos  casos  previstos  nos 
incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do Art. 79, 
inciso II, combinado com o Art. 78 da mesma Lei.

§1º  A contratada reconhece desde já os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa 
prevista no Art. 77 da Lei Federal 8666/93.

§2º 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 QUARTA - 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 - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto, sem a 
devida autorização da CONTRATANTE.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 SEXTA- 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.

Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas CTT

CPF nº 386.113.846-87

 PM
Preposto
CPF nº 

Kenia Lúcia do Amaral
Assessora Jurídica da DTS

OAB/MG 60.734
Pela Contratada

CFP nº 
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