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j)- Josiel rodrigues da Costa, Servidor Administrativo, Suplente, 
Masp: 13848114;
Ix – Da unidade Acadêmica de Ibirité
a)- Aciomar Fernandes de oliveira, Docente, Presidente, Masp: 
1170233-9;
b)- Ana Amélia de Paula Laborne, Docente, Titular, Masp: 1280442-3;
c)- rúbia Mara Pimenta de Carvalho e Castro, Docente, Titular, Masp: 
0322141-3;
d)- Wellington de Almeida, Servidor Administrativo, Titular, Masp 
529069-7;
e)- Igor Cardoso ribeiro de Andrade, Discente, Titular, Matrícula: 
13-94054;
f)- Fernanda Abbatepietro Novaes, Docente, Suplente, Masp: 
1330218-9;
g)- Swiany Silveira Lima, Docente, Suplente, Masp: 1471334-1.
x – Da Escola de Design
a)- Marcelina das Graças de Almeida, Docente, Presidenta, Masp: 
1231508-1;
b)- Denise Damaris da Silva, Docente, Titular, Masp: 1122228-8;
c)- José rocha Andrade, Docente, Titular, Masp: 1034277-2;
d)- William Martins Leal, Servidor Administrativo, Titular, Masp: 
1102311-6;
e)- Lilian reis Pires, Discente, Titular, Matrícula: 01-97041;
f)- Genesco Alves de Sousa, Docente, Suplente, Masp: 1415122-9;
g)- JAnaina Cadar de Paula, Servidor Administrativo, Suplente, Masp: 
1367332-2;
h)- Júnia Maria dos Santos Lopes, Discente, Suplente, Matrícula: 
01-94885 .
xI – Da unidade Acadêmica de Campanha
a)- Gabriel Teodoro Gomes, Docente, Presidente, Masp: 1372790-4;
b)- Luiz Carlos Felizardo Júnior, Docente, Titular, Masp: 978092-5;
c)- Bruna Cristina Souza da Silva, Servidor Administrativo, Titular, 
Masp: 1421340-9;
d)- ueslen Marcelo do Carmo, Servidor Administrativo, Titular, Masp: 
1415370-4;
e)- Larissa Nogueira Matias, Discente, Titular, Matrícula: 2093466;
f)- Márcio Eurélio rios de Carvalho, Docente, Suplente, Masp: 
1440990-8;
g)- Ana Flávia de Souza, Discente, Suplente, Matrícula: 2093457;
h)- Diego de oliveira Souza, Servidor Administrativo, Suplente, Masp: 
1295391-5 .
xII – Da unidade Acadêmica de ubá
a)- Catarina Costa de Souza, Docente, Presidenta, Masp: 1442287-7;
b)- Marco Antônio Barroso Faria, Docente, Titular, Masp: 1161632-3;
c)- viviane Modesto Arruda, Docente, Titular, Masp: 1242780-3;
d)- Ana Carolina Calijorne Lourenço, Docente, Titular, Masp: 
1461361-6;
e)- Neurimária Soares Peixoto, Discente, Titular, Matrícula: 09-93246;
f)- renata Barreto Tostes, Docente, Suplente, Masp: 1169382-7;
g)- rodrigo Bicalho Mendes, Docente, Suplente, Masp: 1417201-9;
h)- Clara Batista Severo, Discente, Suplente, Matrícula: 09-93260 .
xIII – Da unidade Acadêmica de Leopoldina
a)- Inácio Manoel Neves Frade da Cruz, Docente, Presidente, Masp: 
0847433-0;
b)- Camila Cravo Lopes de Lacerda, Docente, Titular, Masp: 
1226486-7;
c)- Giselle Braga de Aquino, Docente, Titular, Masp: 1357023-9;
d)- Lívia de oliveira rodrigues, Servidor Administrativo, Titular, 
Masp: 1427018-5;
e)- Milene Silva rosa Pereira, Discente, Titular, Matrícula: 11-92844;
f)- Ana Laura Azevedo, Docente, Suplente, Masp: 1457878-5;
g)- Michele Moreira da Silva Domingues, Servidor Administrativo, 
Suplente, Masp: 1390863-7;
h)- Carlos Eduardo Jacob Alves, Discente, Suplente, Matrícula: 
11-92448;
xIv – Da Escola Guignard
a)- rodrigo Amaro de Carvalho, Docente, Presidente, Masp: 
1457080-8;
b)- Maria Marcia Franco, Docente, Titular, Masp: 1320785;
c)- Getúlio José Moreira, Docente, Titular, Masp: 1188584-5;
d)- Silvia de Assis, Servidor Administrativo, Titular, Masp: 
1263713-8;
e)- Lucas Eustáquio vieira de Jesus, Discente, Titular, Matrícula: 
0334204;
f)- Lourdes Izabel Miranda, Discente, Titular, Matrícula: 0334253;
g)- Paulo roberto C Barbosa, Docente, Suplente, Masp: 1384106-9 -7;
h)- Thiago Carvalho Pena, Docente, Suplente, Masp: 1369726-3;
i)- Soraya Lara de vasconcelos, Servidor Administrativo, Suplente, 
Masp: 1366322-4;
j)- Caroline Borges de oliveira, Discente, Suplente, Matrícula: 
0333652 .
xv - Da unidade Acadêmica de Barbacena
a)- Luiz Gustavo Santos Cota, Docente, Presidente, Masp: 1458438-7;
b)- reinaldo Azevedo Schiavo, Docente, Titular, Masp: 289331-9;
c)- Gardênio Puiatti rodrigues, Servidor Administrativo, Titular, Masp: 
1244054-1;
d)- otávio Henrique Martins, Discente, Titular, Matrícula: 07-92897;
e)- Gabriela Cristina vieira, Discente, Titular, Matrícula: 07-93147;
f)- Luiz Ernesto Guimarães, Docente, Suplente, Masp: 1457553-4;
g)- Gleice Eugenia da Silva, Discente, Suplente, Matrícula: 07-93051;
h)- Marcelo vicente Ferreira, Discente, Suplente, Matrícula: 
07-92894 .
xvI – Da unidade Acadêmica de João Monlevade
a)- renata Janaína do Carmo, Servidor Administrativo, Presidenta, 
Masp: 1125063-6;
b)- Andrea Arcanjo de oliveira Abade, Servidor Administrativo, 
Titular, Masp: 1186331-3;
c)- Shisley ramos Barcelos, Docente, Titular, Masp: 1130269-2;
d)- rafael otávio Fares Ferreira, Docente, Titular, Masp: 1232231-9;
e)- Wallace Lucas Gomes Socorro rodrigues, Discente, Titular, 
Matrícula: 06-93050;
f)- Breno Eustáquio da Silva, Docente, Suplente, Masp: 1385791-7;
g)- Wadila dos Santos oliveira, Servidor Administrativo, Suplente, 
Masp: 1460978-8;
h)- raminie Aparecida da Silva, Discente, Suplente, Matrícula: 
06-16411 .
xvII – Da unidade Acadêmica de Ituiutaba
a)- Nathalle Cristine Alencar Fagundes, Presidenta, Masp: 1487265-9;
b)- Douglas D’Assunção, Docente, Titular, Masp: 1475040-0;
c)- Ana Carolina Devides Castello, Docente, Titular, Masp: 
1490467-6;
d)- Letícia Boaventura vinhal, Analista universitário, Titular, Masp: 
1490743-0;
e)- Aline de Carvalho Ciriaco, Discente, Titular, Matrícula: 15-02167;
f)- Cláudia regina dos Santos, Docente, Suplente, Masp: 0458041-1;
g)- Elicardo Heber de Almeida Batista, Docente, Suplente, Masp: 
1182194-9;
h)- Letícia rodrigues Teixeira e Silva, Docente, Suplente, Masp: 
1490293-6;
i)- Gabriel rodolfo Silva, Discente, Suplente, Matrícula: 15-54203 .
xvIII – Da Faculdade de Educação:
a)- rogéria Cristina Alves, Docente, Presidenta, Masp: 1322312-8;
b)- Simone Medeiros de Carvalho, Docente, Titular, Masp: 
1412910-0;
c)- Liliane Souza e Silva, Docente, Titular, Masp: 1456542-8;
d)- vanessa de oliveira da Silva Cruz, Docente, Titular, Masp: 
599938-8;
e)- Chaiene Júnia Martins de Souza , Servidor Administrativo, Titular, 
Masp: 1397492-8;
f)- Gustavo Santos, Discente, Titular, Matrícula: 02-94540;
g)- Maria Auxiliadora Miguel Jacob, Docente, Suplente, Masp: 
880687-9;
h)- Luana Carola dos Santos, Docente, Suplente, Masp: 1456169-0 .
xIx – Da unidade Acadêmica de Cláudio
 a)-José Heleno Ferreira, Docente, Presidente, Masp: 4901211;
b)- José Marcelo Fraga rios, Docente, Titular, Masp: 1443055;
c)- regina Aparecida de Morais, Docente, Titular, Masp: 3647518;
d)- Maria Augusta de Assis vieira, Servidor Administrativo, Titular, 
Masp: 14618599;
e)- Maurício Gonçalves Silva, Discente, Titular, Matrícula: 18-93724;
f)- André Siqueira Rennó, Docente, Suplente, Masp: 14861751;
g)- Camila ramos Ferreira vasconcelos, Docente, Suplente, Masp: 
14904569;
h)- Wilson Machado Enes, Docente, Suplente, Masp: 14904569;
i)- Carolina Assis vieira oliveira, Servidor Administrativo, Suplente, 
Masp: 14933265;
j)- Alessandro Andrade de Assis oliveira, Discente, Suplente, 
Matrícula: 18-93818 .

xx – Da unidade Acadêmica de Diamantina
a)- Maíra Neiva Gomes, Docente, Presidenta, Masp: 1487859-9;
b)- Silma Maria Augusto Fayenuwo, Docente, Titular, Masp: 
1458440-3;
c)- reinaldo Silva Pimentel Santos, Docente, Titular, Masp: 
1221772-5;
d)- Ludimila de Paula Guedes, Servidor Administrativo, Titular, Masp: 
1343105-1;
e)- Fabiana Aparecida dos Santos, Discente, Titular, Matrícula: 
14-92950;
f)- Maraluce Maria Custódio, Docente, Suplente, Masp: 1489146-9;
g)- Junio Cesar vieira, Servidor Administrativo, Suplente, Masp: 
1444196-8;
h)- Ericson Marnelli dos Santos, Discente, Suplente, Matrícula: 
14-05510 .
Art . 2º Ficam revogadas as Portarias uEMG Nº 044, DE 12 DE MAIo 
DE 2021 e uEMG Nº 052, DE 24 DE MAIo DE 2021 .
Art . 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 11 de março de 2022 .

 Lavínia rosa rodrigues
 reitora
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 PorTArIA/uEMG Nº 038, 11 DE MArÇo DE 2022
 Altera o caput e o parágrafo único do art . 2º da Portaria/uEMG nº 23, 
de 11 de março de 2021 .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art . 17 do Decreto 
nº 48 .046, de 25 de setembro de 2020, e pelo Decreto nº 46 .352, de 25 
de novembro de 2013, bem como o disposto na Lei nº 13 .709, de 14 
de agosto de 2018 e na resolução Conjunta SEPLAG/CGE/SEF/AGE/
ProDEMGE nº 10 .064, de 29 de julho de 2019, e tendo em vista os 
motivos apresentados pelo Sr . Presidente da Comissão,
 rESoLvE:
Art . 1º o art . 2º da Portaria/uEMG nº 23, de 11 de março de 2021, passa 
a vigorar com a seguinte redação:
 ‘’Art . 2º A Comissão a que se refere o art . 1º da presente Portaria será 
composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:
I - Tatiana Fonseca vilanova, MASP 1344425-2;
II - Antônio Ferreira de Araújo Júnior, MASP 1363709-5;
III - Marcus vinícius Borges de Aguiar, MASP 353268-6;
Iv - André Soares, MASP 1231500-8;
v - Mariana Marcatto do Carmo, MASP 1483091-3;
vI - virgínia Coeli Bueno de Queiroz, Masp 263794-0;
vII - Gilcilene Aparecida de oliveira, MASP 1127430;
vIII - Leonardo Elias de Jesus Neto, MASP 1395673-5;
Ix - Alan Cordeiro Fagundes, MASP 1171512-5 .’’
Art. 2º Fica prorrogado por 90 (noventa) dias, contados da publicação 
desta Portaria, o prazo a que se refere o parágrafo único do art . 2º da 
Portaria/uEMG nº 23, de 11 de março de 2021 .
Art . 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 11 de março de 2022 .

 Lavínia rosa rodrigues
 reitora
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ATo N .º 115/2022 rEGISTrA, a opção pelo rEGIME DE 
TrABALHo CoM DEDICAÇÃo ExCLuSIvA ao professor ALEx 
CrISTIANo DE SouZA, Masp n° 1338137-1, da unidade Acadêmica 
de Ituiutaba, enquanto permanecer no exercício da função a que se 
refere o artigo 58 do Decreto nº 46 .352/2013, a contar da data desta 
publicação .
ATo N .º 116/2022 rEGISTrA, a opção pelo rEGIME DE 
TRABALHO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA à professora 
CrISTHYANE MILLENA DE FrEITA, Masp n° 1490616-8, da 
unidade Acadêmica de Ituiutaba, enquanto permanecer no exercício da 
função a que se refere o artigo 58 do Decreto nº 46 .352/2013, a contar 
da data desta publicação .
ATo N .º 117/2022 rEGISTrA, a opção pelo rEGIME DE TrABALHo 
COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA à professora PATRICIA SOARES 
rEZENDE, Masp n° 1415416-5, da unidade Acadêmica de Ituiutaba, 
enquanto permanecer no exercício da função a que se refere o artigo 58 
do Decreto nº 46 .352/2013, a contar da data desta publicação .
ATo N .º 118/2022 rEGISTrA, a opção pelo rEGIME DE 
TrABALHo CoM DEDICAÇÃo ExCLuSIvA ao professor 
rAFAEL DE oLIvEIrA PEDro, Masp n° 1489205-3, da unidade 
Acadêmica de Ituiutaba, enquanto permanecer no exercício da função 
a que se refere o artigo 58 do Decreto nº 46 .352/2013, a contar da data 
desta publicação .
ATo N .º 119/2022 CoNCEDE LICENÇA À GESTANTE, nos termos 
do inciso XVIII do art. 7º da CF/1988, à servidora KATIA MARCIA DA 
SILvA, Masp n .º 1444281-8, da unidade Acadêmica de Diamantina, 
por um período de 120 dias, a partir de 06/03/2022 .
ATo N .º 122/2022 rEGISTrA, a opção pelo rEGIME DE TrABALHo 
CoM DEDICAÇÃo ExCLuSIvA ao professor FrEDErICo ALvES 
LoPES, Masp n° 1363002-5, da unidade Acadêmica de Cláudio, 
enquanto permanecer no exercício da função a que se refere o artigo 71 
do Decreto nº 46 .352/2013, a contar da data desta publicação .
ATo N .º 123/2022 DISPENSA A PEDIDo, nos termos do artigo 4°, 
§ 4º . do Decreto n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005 e PorTArIA/uEMG Nº 162, DE 
06 DE DEZEMBro DE 2021, SAMuEL DE Sá rIBEIro, Masp 
nº 1355056-1, da Unidade Acadêmica de Divinópolis, da função de 
Professor de Educação Superior, Nível Iv, Grau A, carga horária de 20 
horas aula semanais, a contar de 11/03/2022 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
 reitora

11 1606184 - 1

universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

ATo Nº 041 – DDrH/2022 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento 
de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros 
- uNIMoNTES, IrINEu rIBEIro LoPES, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria 035-reitor/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, 
rEGISTrA AFASTAMENTo Por MoTIvo DE CASAMENTo, 
nos termos da alínea “a” do artigo 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952, 
por 08 (oito) dias, da servidora: Masp 1175345-6, Alexandra Barbosa 
Bonadiman, a partir de 21/02/2022 .

ATo Nº 042 - DDrH/2022 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento 
de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros 
- uNIMoNTES, IrINEu rIBEIro LoPES, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria 035-reitor/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, 
rEGISTrA AFASTAMENTo Por MoTIvo DE LuTo, nos termos 
da alínea “b” do artigo 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952, por 08 (oito) 
dias, dos servidores: Masp 1211819-6, Débora Anísia Gonçalves 
Durães, a partir de 19/02/2022; Masp 1281595-7, Aparecida Barbosa 
rocha e Dias, a partir de 20/02/2022; Masp 0374547-8, Paulo Eduardo 
Gomes De Barros, a partir de 03/02/2022 . Masp 1177107-8, Cinthia 
Polianne Souza Pinho, a partir de 27/02/2022 .

ATo Nº 043 – DDrH/2022 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento 
de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros 
- uNIMoNTES, IrINEu rIBEIro LoPES, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria 035-reitor/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, 
CoNCEDE LICENÇA À GESTANTE, nos termos do inciso xvIII do 
art . 7º da CF/1988, por um período de 120 dias, as servidoras: Masp 
1270252-8, Ingrid Garcia Lacerda, a partir de 04/02/2022: Masp 
1490886-7, roberta Aline Prates dos reis, a partir de 17/02/2022; 
Masp 1395142-1, Adriana Costa Diamantino Soares, admissão 03, 
a partir de 03/03/2022 . Masp 1395142-1, Adriana Costa Diamantino 
Soares, admissão 04, a partir de 03/03/2022 .

ATo Nº 045 - DDrH/2022 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento 
de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros 
- uNIMoNTES, IrINEu rIBEIro LoPES, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria 035-reitor/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, 
ALTERA O NOME, à vista de documentos apresentados, da servidora: 
Masp 0585037-5, Jeanete rosely Cruz Guimarães, para Jeanete roseli 
Cruz Guimarães .

ATo Nº 046 - DDrH/2022 - o Diretor da Diretoria de Desenvolvimento 
de recursos Humanos da universidade Estadual de Montes Claros 
- uNIMoNTES, IrINEu rIBEIro LoPES, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria 035-reitor/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, 
TorNA SEM EFEITo, no ato nº 044/DDrH/2022 de afastamento para 
gozo de férias-Prêmio, pub . no DoEMG de 10/03/2022, por motivo 
de solicitação de desistência, no que se refere à servidora: MASP 
0847510-5, Silvana Diamantino França, PES, Admissão 05 .
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Editais e Avisos
SEcrEtAriA-GErAL

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
ExTrATo Do 2º TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo Nº 9280751  
referente ao fornecimento de combustível, que entre si celebram 
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria-Geral, e a 
empresa Vibra Energia S/A. Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, com a minoração do valor em R$917,00. O valor do saldo 
contratual passará a ser de R$ 44.839,00. BHte. 11/03/2022.

 ExTrATo DE CoNTrATo
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 9325400 referente à aquisição de 
Desktop, de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos 
no Edital do Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 81/2021, 
que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da 
Secretaria Geral, e a empresa Líder Notebooks Comércio e Serviços 
Ltda. Valor Total: R$315.000,00. Vigência 12 (doze) meses, a partir da 
data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais . Dotação orçamentária 1631 .04 .122 .705 .2500 .0001 .449052-
07 .10 .1 .0 . BHte ., 11/03/2022 .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

 ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNvÊNIo
 Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 1491000424/2019/
SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Município de rio 
Novo . objeto: I – Promover a atualização/realinhamento da Planilha 
orçamentária de custo original, mantendo-se a integralidade do texto 
da especificação do objeto original. II – Alterar a Cláusula Quarta 
do Convênio Original e respectivo plano de trabalho, com fins de 
acrescentar o valor de R$444.199,91relativos à complementação da 
contrapartida financeira e somados a contrapartida não financeira de 
R$90.190,80. III – Alterar a Cláusula Quinta do Convênio Original, 
para acrescentar a dotação orçamentária do Município de nº 2 .7 .1 .15 .4
51 .017 .1 .0016 .4 .4 .90 .51 . Assinatura: 10/03/2022 .
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ADvocAciA-GErAL Do EStADo
 ExTrATo Do 3º TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo N° 9212821 .
 Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a 
Associação Profissionalizante do Menor Aprendiz de Belo Horizonte 
- ASSProM . objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
9212821 e o reequilíbrio do valor contratual, tendo em vista o aumento 
no valor do salário mínimo, conforme Medida Provisória n.º 1.091, de 
30/12/2022 . vigência: 12/04/2022 a 11/04/2023 . valor Global Anual: 
R$ 1.945.246,06. Dotação Orçamentária: 1081.03.092.711.4259.0001
 .339037 .02 .0 .10 .1  Belo Horizonte, 09/03/2022 .
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AvISo DE rETIFICAÇÃo
Em virtude de alteração realizada no edital de licitação para Pregão 
Eletrônico n.º 95/2021, referente a aquisição de equipamento Switch 
Ethernet, incluindo software e licenças incluídos os cabos e acessórios 
necessários à completa instalação, para atender às necessidades da 
Advocacia-Geral do Estado, retifica-se a data fixada incialmente no 
edital para a licitação, cuja a nova data para a realização do certame será 
em 24/03/2022, às 09:30h. Belo Horizonte, 11 de março de 2022.
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PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

 AvISo DE LICITAÇÃo 
PMMG/9ªrPM – o Ten Cel PM, ordenador de Despesas da 9ª rPM, 
resolve iniciar processo licitatório nº 1261556 15/2022, na modalidade 
carta-convite, com objetivo de Contratação de empresa de engenharia/
arquitetura para adequação do imóvel onde situa-se o Colégio Tiradentes 
da Polícia Militar Rainha da Paz – Araguari às exigências do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais quanto à segurança contra incêndio 
e pânico, com fornecimento de mão de obra e dos materiais necessários 
à plena execução do presente objeto, conforme disposições contidas no 
Projeto Básico(Termo de Referência), Memorial Descritivo, Planilha 
orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e PSCIP aprovado 
no CBMMG. Data do certame: 18/03/2022 às 09h00min na sala do 
comando da 9ª rPM na cidade de uberlândia/MG . o edital e seus 
anexos serão enviados por e-mail após solicitação da interessada no 
emailcompras9rpm@gmail.com.
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ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 PMMG/CPE - DELPA ENGENHArIA E SEGurANÇA LTDA– 
1°Termo Aditivo ao Contrato n° 9301500/2021 . objeto do contrato: 
Contratação de empresa especializada de engenharia/arquitetura para 
a realização da revitalização e manutenção nos vestiários de sargentos 
e oficiais do Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes (RCAT), da 
Polícia Militar de Minas Gerais . objeto do Termo Aditivo: o presente 
Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do 
serviço, por mais 90 dias, a partir de 17/02/2022 . Adita-se também 
o valor contratual em 28,02%, sendo este percentual correspondente 
a R$ 26.620,60 (vinte e seis mil seiscentos e vinte reais e sessenta 
centavos) .

3 cm -11 1605488 - 1

 ExTrATo DE TErMo DE CoMoDATo
PMMG – 14º BPM x Conselho Comunitário Intermunicipal de 
Segurança Pública de Jaguaraçu, Marliéria e Timóteo/MG. Comodato 
01/2022 . objeto: Empréstimo gratuito de 02 motocicletas usadas, de 
propriedade da Comodante para uso da Comodatária no policiamento 
ostensivo nos municípios; Motocicletas Honda xrE 300 STDA, Ano 
de Fabricação 2015, Modelo 2015/2015, Placas PxJ-3499 e PxJ-3504 . 
vigência 28/01/2022 a 27/01/2025 . 

2 cm -11 1605720 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
 PMMG-CSA-TIC: Pregão Eletrônico para registro de Preços, 
Planejamento nº 077/2022 . objeto: Aquisição de Câmera operacional 
Portátil - COP (Body-Worn-Camera), Dockstation, Servidor de Rede e 
Softwares. As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site 
www.compras.mg.gov.br, até o dia 24/03/2022, às 08h55. A abertura da 
seção de lances será a partir das 09h .da mesma data . Informações fone 
(31) 2123-1018. Edital disponível em www.compras.mg.gov.br e www.
policiamilitar .gov .br .

2 cm -11 1606113 - 1

ExTrATo DE CoNvÊNIo
PMMG – 24°BPM/6°rPM x Município de Coqueiral/MG . Convênio 
n° 09/2022 . objeto: Cooperação mútua visando o aperfeiçoamento do 
policiamento ostensivo no município de Coqueiral/MG. Valor Total: R$ 
26.059,00 (Vinte e seis mil e cinquenta e nove reais). Vigência: data da 
assinatura até 31/12/2022 .

2 cm -11 1605580 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 Primeiro Termo Aditivo ao contrato que entre si celebram o Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Polícia Militar/ Colégio Tiradentes e 
a Empresa CITEroL – CoMÉrCIo E INDÚSTrIA DE TECIDoS 
E rouPAS S/A, na forma ajustada . o presente Termo Aditivo tem 
como objeto a alteração da CLÁUSULA SEGUNDA – (DO PRAZO 
E LoCAL DE ENTrEGA), do Contrato de nº: 009315597/2021, que 
passa a vigorar coma seguinte redação: 2 . CLáuSuLA SEGuNDA 
– (DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA), 2.1 Os materiais, objeto 
deste contrato, deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias corridos, 
contados do dia 22/02/2022 até o dia 21/04/2022 (quinta-feira). A 
prorrogação ajustada no presente termo aditivo, dá-se com amparo no § 
4º, do art.57 da lei nº 8.666/93, encontrando-se devidamente justificada 
e autorizada pelo (a) Ordenador (a) de Despesas, conforme consignado 
nos autos no do Edital do Pregão nº24/2021, Processo de Licitação 
nº1261556 000024/2021 – CTPM-BH .

4 cm -11 1605437 - 1

ExTrATo DE rESCISÃo DE CoNTrATo
PMMG-12ª rPM x LS CYSNE CoNSTruTorA - ME  . rescisão 
unilateral do Contrato 9287342/2021, término 10/03/2022 .

1 cm -11 1606107 - 1

 ExTrATo DE DECISÃo
PMMG – CSC-SAÚDE x BIoHoSP ProDuToS HoSPITALArES 
SA . Pregão Eletrônico para registro de Preços: 186/2020 – SEPLAG . 
Decisão de Processo Administrativo Punitivo – Portaria 04/2022 . 
Aplicação das sanções de advertência e multa no valor de R$ 2.406,00, 
conforme art . 86 da Lei 8 .666/93 . Prazo recursal: art . 109 da Lei 
8 .666/93 .

2 cm -11 1605708 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG – EM4rPM . Pregão Eletrônico 12/2022, Processo SEI nº 
1250 .01 .0001856/2022-78 . Processo de Compra nº 12 /2022, unidade 
de compra nº 1261556 . objeto: Contratação de empresa de engenharia/
arquitetura para elaboração estudos técnicos, serviços preliminares, 
anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos necessários para 
execução de construção de muro de contenção na divisa do Colégio 
Tiradentes - unidade Juiz de Fora - MG, conforme Edital . Propostas: 
envio ao Portal de Compras/MG de 08:00 horas de 14/03/2022 até 
08:30 horas de 24/03/2022. Pregão no site www.compras.mg.gov.br . 

Juiz de Fora, 11 de Março de 2022, 
Sávio Geraldo Corsino Pires, TEN CEL PM, 
ordenador de Despesas da 4ª rPM – PMMG .

3 cm -11 1606053 - 1

TErMo DE CoNvÊNIo PMMG E MuNICÍPIo DE BAMBuÍ
 PMMG – 63 BPM x Município de Bambuí . Convênio 01/2022 . 
objeto: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre 
os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo a 
preservação da ordem pública no Município de Bambuí-MG, conforme 
Plano de Trabalho anexo ao referido convênio . valor global previsto 
para o ano de 2022: R$80.015,23 (oitenta mil e quinze reais e vinte e 
três centavos) .

2 cm -11 1605711 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo 
 Segundo Termo Aditivo ao contrato que entre si celebram o Estado de 
Minas Gerais, através da Polícia Militar/Colégio Tiradentes e a empresa 
ASSIS vAZ INSTruMENToS MuSICAIS LTDA . o presente Termo 
Aditivo tem como objeto a alteração da CLÁUSULA NONA – (DO 
PrAZo E LoCAL DE ENTrEGA), do Contrato de Nº 9315142/2021, 
que passa a vigorar coma seguinte redação: 9 . CLáuSuLA NoNA 
– (DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA), 9.1 Os materiais, objeto 
deste contrato, deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias corridos, 
contados do dia 22/02/2022 até o dia 21/04/2022 (quinta-feira). A 
prorrogação ajustada no presente termo aditivo, dá-se com amparo no § 
4º, do art.57 da lei nº 8.666/93, encontrando-se devidamente justificada 
e autorizada pelo (a) Ordenador (a) de Despesas, conforme consignado 
nos autos no do Edital do Pregão nº24/2021, Processo de Licitação 
nº1261556 000024/2021 – CTPM-BH .

4 cm -11 1605394 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
 Extrato do Contrato nº 9325835/2022 de Serviço e Fornecimento, 
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio da PMMG/
SEE e o fornecedor 26 .871 .302/0001-29 - SENIor vILLAGE 
SErvICo EIrELI, Processo de compra nº 1261556 00007/2022, 
Pregão eletrônico . objeto: Contratação de empresa, para a realização 
do evento Curso de Formação de Instrutores do ProErD, devidamente 
cadastrada nos termos do artigo 21 e 22 da lei 11.771/08. Valor total: R$ 
159 .399,83 . vigência: 12 meses, de 17/02/2022 a 16/02/2023 . Dotação 
orçamentária nº: 1261 .12 .368 .112 .4327 .0001 .339039 .48 .0 .10 .1 . 
Assinatura: 13/03/2022 . Signatários: pela contratada rodrigo Antônio 
dos Santos Baltazar, pela contratante Ten Cel PM Adriana Alfenas de 
Paiva Faria .

3 cm -11 1605766 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
 CSC-PM/DAL – PMMG x vITHA SErvICE – EMPrESA DE 
ADMINISTrAÇÃo E TErCEIrIZAÇÃo DE SErvIÇoS EIrELI, 
CNPJ 14 .555 .828/0001-42, Contrato 08/2022, Compras 9325615, 
Processo de Compra 01/2022, objeto: Contratação de empresa para 
aprestação de serviços na área gráfica, por meio da alocação de mão 
de obra exclusiva,a serem executados no âmbito da Polícia Militar de 
Minas Gerais, para impressão em geral de produtos gráficos sob uso da 
Instituição. Valor total R$ 425.973,57 . vigência até: 11/03/2023 .

2 cm -11 1605772 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo 
 Primeiro Termo Aditivo ao contrato que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Polícia Militar/Colégio 
Tiradentes e a Empresa W3 CoMErCIAL IMPorTADorA E 
ExPorTADorA LTDA, o presente Termo Aditivo tem como objeto 
a alteração da CLáuSuLA SEGuNDA – Do oBJETo, do Contrato 
de Nº 9315148/2021, em acatar a proposta do fornecedor de trocar 
o instrumento da marca rEGENCY, para o instrumento de marca 
VOGGA (modelo VSTR701N) bem como a alteração da CLÁUSULA 
NONA – (DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA), que passa a vigorar 
coma seguinte Redação: 9. CLÁUSULA NONA – (DO PRAZO E 
LoCAL DE ENTrEGA), 9 .1 os materiais, objeto deste contrato, 
deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias corridos, contados 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202203120339210121.

Fernandes
Realce



PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 
RIO PARDO DE MINAS/MG

Aviso de Licitação 
Processo nº 037/2022

Tomada de Preço nº 003/2022
Objeto: Contratação de empresa para 
pavimentação em bloquete das vias 
públicas Avenida José Fernandes Ribas e 
Avenida Otaviano Martins no Povoado de 
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ainda na sede da Prefeitura Municipal de 
Rio Pardo de Minas - 11/03/2022.  

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA-MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Registro de 
Preço - nº 07/2022

O Município de Nova Lima, torna 
público, que fará realizar o Pregão 
Presencial Registro de Preço - 
nº 07/2022. Licitação Exclusiva 
- ME/EPP LC 147/2014. Objeto:
Eventual aquisição e instalação de 
toldos lona e toldos policarbonato 
para atender as unidades escolares 
da Rede Pública de Ensino do 
Município de Nova Lima. Data de 
realização 24/03/2022 às 09:00 
h. O edital poderá ser retirado no 
site www.novalima.mg.gov.br, em
Transparência/Publicações. 

Nova Lima, 14 de março de 2022. 

A Pregoeira

   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO HIPÓLITO/MG
AVISO DE CREDENCIAMENTO - Processo Licitatório nº. 021/2022

O Município de Santo Hipólito - MG, torna público que realizará o Credenciamento 
nº. 001/2022, que tem como objeto o CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica 
especializada para prestação de serviços funerários na cidade de Santo Hipólito, para 
prestar serviços no atendimento aos usuários da política de Desenvolvimento Social, 
quanto ao auxílio funeral, conforme Decreto Federal nº. 6.307, de 14 de dezembro 
de 2007, que dispõe sobre os benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da Lei nº. 
8.742 de 07 de dezembro de 1993 e Resolução do CMAS nº 14/2014, atendimento 
das demandas do Departamento Municipal Assistência Social. O prazo para o 
credenciamento será a partir do dia 24 de março de 2022 às 09:00 hrs, na sede da 
Prefeitura Municipal. O Edital e anexos se encontram a disposição no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal situada à Rua Emir Sales, nº 85, centro, Cep 39.210-
000, Santo Hipólito-MG, ou pelo e-mail: licitacao@santohipolito.mg.gov.br, ou pelo 
site: www.santohipolito.mg.gov.br. 

Luiz Filipe Camilo - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
CORAÇÃO DE JESUS/MG

P R E G Ã O  P R E S E N C I A L N º 
002/2022. A Câmara Municipal 
de Coração de Jesus/MG, torna 
público Pregão Presencial nº 02/2022. 
Objeto: Contratação de empresa 
para fornecimento de refeições para 
a Câmara Municipal de Coração 
de Jesus/MG, para nova sessão 
no dia 24/03/2022 às 09h00min. 
Considerando deserto o Pregão 
nº 01/2022 para o mesmo objeto. 
Solicitação de Edital e esclarecimentos 
e mail: poderlegislativocoracao@
yahoo.com.br. Disponível em: http://
camaracoracaodejesus.mg.gov.
br/. Tel: (38) 3228-1024. Mirian 
Ramos Rodrigues - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG-CSA-TIC: Pregão Eletrônico para Registro de

Preços, Planejamento nº 077/2022. Objeto: Aquisição

de Câmera Operacional Portátil - COP (Body-Worn-

Camera), Dockstation, Servidor de Rede e Softwares.

As propostas comerciais deverão ser enviadas através

do site www.compras.mg.gov.br, até o dia 24/03/2022,

às 08h55. A abertura da seção de lances será a partir

das 09h.da mesma data. Informações fone (31) 2123-

1018. Edital disponível em www.compras.mg.gov.br e

www.policiamilitar.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG
EXTRATO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 002/2022

O Município de Araguari, do Estado de Minas Gerais, representado 
pela Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal 
de Saúde, por meio de sua Comissão Especial de Seleção, instituída 
por meio do Decreto Municipal nº. 230/2021, torna público que 
fará realizar Chamada Pública n° 002/2022, em conformidade 
com o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, para seleção de 
organização social para a celebração de contrato de gestão para o 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da 
Unidade de Pronto Atendimento � UPA da Secretaria Municipal de 
Saúde de Araguari/MG, conforme disposições e Anexos constantes 
do Edital. Até o dia 25 (vinte e cinco) de março de 2022, às 
17h:00min (Horário de Brasília-DF), as Organizações Sociais 
 !" #$%&'()%*%+" ,-&." /$0')1,'." *-2-34." /%0'5-+6%3" -7,3-++%/-06-"
seu interesse em participar da presente seleção, por meio de 
requerimento escrito na modalidade física mediante protocolo 
ou eletronicamente no e-mail licitacao@araguari.mg.gov.br,
dirigido à Comissão Especial de Seleção, no endereço 
supramencionado no subitem 1.2 do Edital, conforme preconiza o art. 
21 do Decreto Municipal nº 059 de 1º de junho de 2015, alterado pelo 
Decreto Municipal nº 231 de 06 de outubro de 2021. O(s) envelope(s) 
contendo o(s) documento(s) de habilitação e proposta técnica, deverão 
ser entregues no Departamento de Licitações e Contratos, situado à 
Rua Virgílio de Melo Franco, nº 550, Centro, CEP: 38.440-016, nesta 
cidade de Araguari - MG, até às 13h:00min (treze) horas do dia 07 
(sete) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois) (Horário de Brasília-
DF), sendo que a abertura dos envelopes será realizada no mesmo dia 
e horário, desde que superadas as fases recursais. A visita técnica ao 
local onde será executado o contrato de gestão, poderá ser realizada a 
partir da publicação do presente Edital, até 1 (um) dia útil antes da data 
prevista no item �5.1� do Edital, mediante agendamento, de segunda 
a sexta-feira, das 13:00 (treze) às 17:00 (dezessete) horas, pelo 
6-&-5.0-8"9:;<":=>?@:A=:B"*-2-0*."%",3.,.0-06-"#$%&'()%*%"*-+'C0%3"
um representante para tanto, o qual será acompanhado por servidor 
público designado pela Secretaria Municipal de Saúde, o qual emitirá 
%."(0%&"*%"2'+'6%B"%6-+6%*."*-"2'+'6%B").05.3/-"/.*-&."*."D0-7."EF"
constante do Edital. O Edital poderá ser adquirido no Departamento 
de Licitações e Contratos, situado no endereço vinculado no Edital, 
em qualquer dia útil, durante o expediente normal da PMA, mediante 
prévio pagamento da quantia de R$10,00 (dez reais) correspondentes 
%." )$+6." *%+" )G,'%+" 3-,3.C3!()%+" *." -*'6%&" -" %0-7.+B" %" #$%&" *-2-3!"
ser depositada na Conta nº 33-0, Agência 0096, Banco 104, 
Caixa Econômica Federal-CEF - Poder Público, ou ser retirado 
gratuitamente através site da PMA: www.araguari.mg.gov.br/
licitacoes. Outras informações poderão ser alcançadas no Departamento 
de Licitações e Contratos da PMA ou de forma eletrônica pelo e-mail 
licitacao@araguari.mg.gov.br durante dias úteis. 

Soraya Ribeiro de Moura - Secretária Municipal de Saúde, 
Bruno Ribeiro Ramos - Presidente da Comissão Especial de Seleção

AVISO DE LICITAÇÃO
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PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 

RIO PARDO DE MINAS/MG
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Objeto: Contratação de empresa destinada 

a prestação de serviços no transporte da 

equipe de PSF - Programa Saúde da Família 

de várias Comunidades deste município 

com veículos com capacidade mínima de 

06 (seis) passageiros para atendimento a 

todas as localidades de área de abrangência 

de cada PSF deste município. Onde se lê 

com entrega dos envelopes até as 08:00:00 

horas do dia 14/03/2022,  leia entrega dos 

envelopes até as 08:00:00 horas do dia 

 !"#$" #  % &'()&*% +',)-./01*% &*% ),'2%

11.2 do edital. Maiores informações pelo 

telefone (038) 3824-1356 - ou através do 

e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br ou 

ainda na sede da Prefeitura Municipal de 

Rio Pardo de Minas - 11/03/2022.

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 
RIO PARDO DE MINAS/MG

Aviso de Adesão a ATA de 
Registro de Preço

O Município de Rio Pardo de Minas, 
torna público a decisão pela Adesão a 
ATA de Registro de Preços nº 026/2021 - 
Pregão Presencial nº 97/13-2021. Órgão 
Gerenciador: Prefeitura Municipal de 
Vargem Grande do Rio Pardo - MG. 
Vigência da ATA: 12/11/2021 a 12/11/2022 
- Órgão aderente: Município de Rio Pardo 
de Minas. Objeto:  Contratação de empresa 
para prestação de serviços de Pedreiro 
e Servente na manutenção de serviços 
das diversas secretarias deste município. 
Fornecedor:  AMANDA MENDES DE 
SOUSA 32.233.126/0001-00 .  Itens: 05 e 
06 - VALOR GLOBAL = R$ 103.500,00 
(cento e três mil e quinhentos reais). 
Maiores informações pelo telefone 
(038) 3824-1356 -  ou através do  e-mail 
licitação@riopardo.mg.gov.br ou ainda na 
sede da Prefeitura Municipal de Rio Pardo 
de Minas - 10/03/2022.

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

  

MUNICÍPIO DE FORTUNA DE MINAS/MG
Aviso de Licitação - Pregão Presencial 18/2022 - Processo Licitatório 25/2022

O Município de Fortuna de Minas/MG torna pública a realização de licitação na 

modalidade Pregão Presencial Nº 18/2022 - OBJETO:  Aquisição de Sêmem 
Bovino Sessão de recebimento dos envelopes 25/03/2022 com protocolo 
até às 09hs, na Prefeitura. O edital e seus anexos estão à disposição dos 

interessados na Av. Renato Azeredo, 210, Centro, para consulta, gratuitamente 

atravésdo e-mail: licitacao@fortunademinas.mg.gov.br, e pelo site

www.fortunademinas.mg.gov.br  Informações pelo (31) 3716-7111 ou 3716-7138 .

 !"#"$%&!'()&*$+$ ',(-"
$%'+'!').$(/()0

!'%$#$+'123(-"(-$4 "*4'
 !"#"$%&!'( )&*$+$ ',( -"( $%'+'!').$5)0  !
"#$%&%'#()* +, +%-.,/-# /01 2345255 ! ."*',--* /0 564
5255 7 36789:8 #9:%-%()* +, &":$#- , ;,"+:"#- .#"#
#$,/+," # +,<#/+# +# ",+, <:/%'%.#= +, ,+:'#()*>
?@A BCDE@A F@ #DB1 5G> H?IHA@ %;> FJ =CH 3KKK4LM1 +:;9<=9=>=8
+,/%N, ;%#/# O"%$* '.& 33P13651GKK752 ! '/.Q8 2K15LL156L4
222R72R ! ?=@:<A("S L1PM2>52 T/@UC EHV ACBCIC?B@A C BDH?BJ DCJHA C
UH?BC IC?BJU@AW1

$9=B=<=C6D5)0E( FF( >8( C=<G:( >8( HIHHJ
*KL8=()=<D=( >8( 3@DL8D<=( M(  <8N8D9=( )O;DBDP=@J

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PIUMHI 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO 

Nº25/2022 PREGÃO 
ELETRÔNICO NO REGISTRO 

DE PREÇOS Nº14/2022

O Município de Piumhi/MG, 
pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
16.781.346/0001-04, torna público 
 !"#$#%&#&'(")&*&#&#*&(&#*"#&+")(!)&#

da licitação modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO NO REGISTRO DE 
PREÇOS Nº14/2022, tipo menor 
preço por item, cujo objeto visa 
o Registro de Preços para a 
aquisição futura e eventual de 
tintas e materiais de pintura 
em geral para atendimento às 
necessidades desta Prefeitura, 
 !"#!$%&' &()& *+' ,-.&('

constantes no termo de 
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propostas passa a ser às 8h59 do 
dia 05/04/2022 e o início da sessão 
de lances às 9h da mesma data,
nos termos da Lei nº10.520/02 e 
demais legislações aplicáveis à 
espécie. Informações através do 
site: https://licitanet.com.br e/ou 
http://prefeiturapiumhi.mg.gov.br/
editais/, ou na sede da Prefeitura, 
das 8h às 16h, pelo telefone 
(37)3371-9222.  Dr. Paulo César 
Vaz � Prefeito
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C O N S Ó R C I O  I N T E R M U N I C I PA L D E 
ESPECIALIDADES - CIESP. O CIESP torna público 
que se encontra Aberto o PL Nº 020/2022 - Concorrência 
Pública nº 001/2022. Objeto: Prestação de serviços de 
 !" !#$%&$' ()*%&+$',$%$' - +./01'2 '312&4+$/01'1.' -* !501'
de rede de distribuição de energia elétrica, com instalação e/ou 
substituição de iluminação pública, incluindo fornecimento 
de mão de obra e materiais, para atender aos municípios 
,$%*&+&,$!* 5'+1!51%+&$215'$1'6789:;'<'6=;' 5, +&4+$/> 5'
detalhadas do Edital. Menor Valor Global. Data da realização 
do Certame: 14/04/2022, às 09h00min. As propostas serão 
% + ?&2$5'!1'@ ,$%*$3 !*1'2 '613,%$5' 'A&+&*$/> 5'21'
CIESP, localizado na Rua Coronel Sousa, nº 111, Sala 
Comercial nº 205, 2º Andar, Bairro Centro, Bicas/MG, CEP 
36.600-000, sendo que o Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo endereço eletrônico: https://ciesp.mg.gov.br/
transparencia/licitacoes/em-andamento/ ou solicitados pelo 
e-mail: licitacao@ciesp.mg.gov.br. Esta publicação substitui e 
*1%!$'5 3' B &*1'$5',.?(&+$/> 5'% B % !* 5'C' 5* ',%1+ 2&3 !*1'
realizadas anteriormente. Diego Kaiser - Presidente da CPL.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE 
RIO PARDO DE MINAS/MG

Aviso de Licitação
Processo nº 038/2022

Pregão Sistema 
Registro de Preço nº 017/2022

Objeto: Registro de preço para futura 
e eventual aquisição de medicamentos 
destinados a distribuição gratuita aos 
usuários do sistema único de saúde/SUS 
conforme requisição do serviços social 
da secretaria de saúde, ministério público 
e decisões judiciais junto a Secretaria 
Municipal de Saúde, com entrega dos 
envelopes a partir as 08:00:00 horas do 
dia 24/03/2022. Maiores informações pelo 
telefone (038) 3824-1356 - ou através do 
e-mail licitação@riopardo.mg.gov.br ou 
ainda na sede da Prefeitura Municipal de 
Rio Pardo de Minas - 11/03/2022.  

Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

12 MAR 2022 / PRIMEIRO PLANO 5
BE LO HOR I ZONTE HOJE EM D I A

Este documento foi assinado digitalmente  e eletronicamente por EDIMINAS  S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código 0BED-CA47-5305-E713.

AVISO DE LICITAÇÃO
PMMG-CSA-TIC: Pregão Eletrônico para Registro de

Preços, Planejamento nº 077/2022. Objeto: Aquisição

de Câmera Operacional Portátil - COP (Body-Worn-

Servidor de Rede e Softwares.Camera), Dockstation, 

As propostas comerciais deverão ser enviadas através

do site www.compras.mg.gov.compras.mg.gov.compras.mg.gov.br, até o dia 24/03/2022,.br, até o dia 24/03/2022,

às 08h55. A abertura da seção de lances será a partir

das 09h.da mesma data. Informações fone (31) 2123-

1018. Edital disponível em www.compras.mg.gov.compras.mg.gov.compras.mg.gov.br e

www.policiamilitar.policiamilitar.policiamilitar.gov.gov.gov.br



ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.30.11.2020.
Processo SEI nº 1250.01.0001756/2022-62

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2022
PLANEJAMENTO SIRP Nº 077/2022

 
Fornecimento de Bens

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

 
 

Licitação com lotes abertos à ampla concorrência e lote reservado à ME e EPP e
equiparados para os benefícios do Decreto Estadual nº 47.437/2018 e Lei

Complementar nº 123/2006
 

Objeto: Aquisição de Câmera Operacional Portátil - COP (Body-Worn-
Camera), Dockstation,  Servidor de Rede e Softwares
 
 
EDITAL

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

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

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

 
ANEXO DE EDITAL I -    TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II -   MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO
DE BENS
ANEXO DE EDITAL  III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO DE EDITAL IV -  MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO DE EDITAL V -   MINUTA DE CONTRATO
ANEXO DE EDITAL VI - TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSÓRCIO
ANEXO DE EDITAL VII - MINUTA DE ATA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS
ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
 
1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais,   torna
pública a realização de licitação na modalidade  pregão eletrônico do tipo menor
preço, no modo de disputa aberto e fechado, em sessão pública, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, visando o registro de preços para eventual aquisição de
Aquisição de Câmera Operacional Portátil - COP (Body-Worn-Camera),
Dockstation,  Servidor de Rede e Softwares, nos termos da Lei Federal n°
10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de
2002 e do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020 e nº 46.311 de 16
de setembro de 2013.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº Decreto 47.524, de 6 de novembro de
2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, pela Resolução SEPLAG nº. 13, de 07 de
fevereiro de 2014 e nº 93, de 28 novembro de 2018, pelas Resoluções Conjuntas
SEPLAG / SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013,
pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de julho 2016,
aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e
as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte
integrante e inseparável  para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados
no Boletim Interno número 06, de 01 de março de 2022, CSC-PM/DAL.

1.1.1. Pregoeiro: 1º Ten PM Iran Peterson da Cunha. Pregoeiro
Suplente: 1º Sgt PM Bruno Laporte Rocha.
1.1.2. Equipe de Apoio: 1º Sgt PM Givanildo Fernando de Souza, 3º Sgt
PM Maria Geralda Pereira, 3º Sgt PM Jairo Francisco da Silva, Cb PM Magno
Ferreira da Silva.
1.1.3. A sessão de pregão terá início no dia  24 de março de
2022, às 09horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e
durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília
- DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação
relativa ao certame.
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1.2. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
 

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para a
eventual aquisição de Câmera Operacional Portátil - COP (Body-Worn-
Camera), Dockstation,  Servidor de Rede e Softwares, conforme
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com
as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas
no Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I -
Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
 

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

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

3.2. Órgãos Participantes:
3.2.1. Não há órgãos participantes.

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

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

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

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

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

4.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-
mail csalicitacoes@pmmg.mg.gov.br e csatic.pmmg@gmail.com,
observados os prazos previstos no item 4.1.
4.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do
registro de impugnação informar a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
a indisponibilidade do sistema.

4.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser
feito por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo
próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).

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

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

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

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

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

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

5.1.1.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá
ser observado o disposto no item 6.6 deste edital.
5.1.1.2. Na hipótese de a mesma licitante vencer a cota reservada
e a cota principal, quando os lotes forem compostos nos termos do
inciso I do § 2º do art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018, a contratação do item deverá ocorrer pelo menor
preço obtido.
5.1.1.3. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada
definida nos termos do inciso I do § 2º do art. 11 do Decreto Estadual
nº 47.437, de 26 de junho de 2018, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal, desde que idênticos os objetos, ou, diante
de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o
preço do primeiro colocado  da cota principal.

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

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

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

5.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

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

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

5.5.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.6. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá
anexar, juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes
declarações constantes do anexo III do Edital:

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às16:00h.
6.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3
que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual
nº.47.437, de 2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de
6 de julho de 2016 deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do
seu credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no
Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento
anterior ao cadastramento da proposta comercial.

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

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

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

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

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

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

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

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF,
cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio
no sistema a opção por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo
necessário o envio dos documentos que estiverem vigentes.
7.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão
ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
7.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar
nº 123/2006.
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
7.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
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classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
7.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7.10. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta)
dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo
deste Edital e seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da
sessão.

 
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o
upload da sua proposta comercial em campo próprio do sistema, conforme
modelo constante no Anexo II - Proposta Comercial.

8.1.1. Valor unitário e total dos itens e dos lotes;
8.1.2. Marca;
8.1.3. Modelo;
8.1.4. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial
contendo especificações do objeto, bem como outras informações
pertinentes presentes no Anexo I- Termo de Referência;
8.1.5. Devem ser anexadas informações para a avaliação da proposta
inicial constante de folder, catálogo, ficha para os lotes 1, 3 e 4, e para os
itens 1, 2 e 3 do lote 2.
8.1.6. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.

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

8.3.1. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em
moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a
vírgula.

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

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

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

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

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

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

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

9.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
9.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
9.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação
à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,3 % (zero vírgula três por
cento) para todos os lotes.
9.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
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9.9. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente
determinado, de até dez minutos, a recepção de lances será automaticamente
encerrada. 
9.10. Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

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

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

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

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

9.18.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, será efetivada a verificação junto ao CAGEF do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 47.437/2018.
9.18.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.

9.18.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o
direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
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comunicação automática para tanto.
9.18.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.
9.18.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.22.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do
§ 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

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

9.22.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo. 
9.22.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo
Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro,
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de
não aceitação da proposta.

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

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

9.22.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital. 
 

10. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
10.1. Não haverá apresentação de amostras no presente certame.
 

11. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
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certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b) CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
11.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

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

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

11.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº
47.524/2018.

11.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;
11.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

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

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

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

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

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

11.7.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
11.7.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
11.7.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
11.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País.
11.7.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
11.7.7. Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público
ou particular, ou outro documento indicativo dos propósitos de associação
entre os proponentes, em se tratando de consórcio instituído para o fim
específico de participar do certame, como modelo tem-se o Anexo VI -
TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSÓRCIO.
11.7.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva;

11.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
11.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda - CNPJ;
11.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
11.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

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

PADRÃO - Edital RP de Bem PMMG/DTS/CSA-TIC Licitações 43190558         SEI 1250.01.0001756/2022-62 / pg. 15



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante

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

Passivo Circulante
11.9.6. Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um
dos índices mencionados no ITEM 11.9.5, valor maior ou igual ao valor do
índice previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a
existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, até 1% do
valor estimado da contratação.

11.9.6.1. Para fins do cumprimento do item 11.9.6 o valor estimado
da contratação será considerado equivalente ao valor total da proposta
do fornecedor.

 
11.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

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

11.10.1.1. Para o lote 02, item 1: Atestado(s) comprobatório(s) da
capacidade técnica da Licitante para fornecimento dos itens ofertados,
atendendo ao quantitativo mínimo de  2% (dois por cento) das
quantidades apresentadas no Anexo I - Termo de Referência;

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

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

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

11.11. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
11.11.1. No caso da participação de empresas reunidas em consórcio,
deverá acompanhar os documentos de habilitação, a comprovação de
compromisso público ou particular do consórcio, como modelo tem-se o
Anexo VI - TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE
CONSÓRCIO, subscrito pelas empresas consorciadas, com apresentação
da proporção de participação de cada uma das consorciadas e indicação da
empresa líder, que deverá representar as consorciadas perante o Estado de
Minas Gerais, observadas as normas do art. 33 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e do art. 42 do Decreto Estadual nº 48.012/2020
11.11.2. Deverão ser apresentados os documentos exigidos nos arts.
28 a 31 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório
dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação
econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na
proporção de sua respectiva participação.
11.11.3. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis
pelas obrigações do consórcio na fase de licitação e durante a execução do
contrato.
11.11.4. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a
constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso
referido no item 11.7.7.
11.11.5. Apenas os consórcios compostos exclusivamente por
beneficiários indicados no item 5.3 poderão usufruir dos benefícios legais
da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, desde
que a soma do faturamento das empresas consorciadas não ultrapasse o
limite previsto no inciso II, artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 123, de
14 de dezembro de 2006.

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

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

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

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

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

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

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

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

12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.
12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do
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recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica,
devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou
contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-
mail csalicitacoes@pmmg.mg.gov.br e csatic.pmmg@gmail.com, e
identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório
(nº. do processo e lote), observados os prazos previstos no item 11.1.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
 

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

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

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

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

 
15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

15.4.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -
SEI/MG.

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

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

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

 
17. DA CONTRATAÇÃO

17.1. Publicada a ata, a contratação será formalizada por instrumentos
hábeis, tais como termo de contrato, autorização de fornecimento, ou
documento equivalente, sendo o fornecedor convocado para aceitar ou retirar o
documento, de acordo com os arts. 62 e 64 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda,
obedecidas as disposições pertinentes do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de
setembro de 2013 e Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.
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17.1.1. O fornecedor detentor do preço registrado, na contratação,
deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação.
17.1.2. Caso o fornecedor detentor do preço registrado não apresente
situação regular no ato da emissão do termo de contrato, autorização de
fornecimento, ou documento equivalente, não compareça quando
convocado ou não retire o documento no prazo estipulado, será cancelado
seu registro na ata e convocados os fornecedores registrados com base
nos arts. 11 e 12 do Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de
2013 e, não os havendo, os licitantes remanescentes, observada a ordem
de classificação, conforme item 14.7.
17.1.3. É facultado à Administração, quando o convocado não  aceitar
ou retirar o termo de contrato, autorização de fornecimento, ou documento
equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto  aos preços atualizados  de conformidade com  o ato convocatório,
ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

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

18. DA SUBCONTRATAÇÃO
18.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto
conforme discriminado no Termo de Referência ANEXO a este Edital.
18.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
 

19. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
19.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a
assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 2% (dois
por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
19.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência
contratual.
19.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

19.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
19.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
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culpa ou dolo durante a execução do contrato;
19.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA; e
19.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza,
não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

19.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar
todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a
matéria.
19.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em
conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
19.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
19.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.
19.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.
19.9. Será considerada extinta a garantia:

19.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
19.9.2. no prazo de: 03 meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

19.10. Em caso de aquisições de até 20 (vinte) Câmeras e/ou 1 (uma)
Docastation, a Contrante poderá , a seu exclusivo critério, dispensar a
apresentação da Garantia Financeira.

 
20.  DO PAGAMENTO

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

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

20.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
20.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes
ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.
20.4. O pagamento de entrega parcelada será realizado de acordo com a
nota fiscal emitida, entrega efetiva, observado o previsto o Termo de Referência,
anexo I
20.5. Para pagamento referente ao primeiro fornecimento faz-se
necessário o treinamento previsto no Anexo I - Termo de Referência.
 

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

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

21.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 21.1.1, 21.1.3, 21.1.4, 21.1.5.
21.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
21.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31
de janeiro de 2002.
21.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
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21.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

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

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

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

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

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

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 11/03/2022, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 11/03/2022, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 11/03/2022, às 14:39, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 43190558 e o código CRC E0D46ACC.

Referência: Processo nº 1250.01.0001756/2022-62 SEI nº 43190558
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Gerência de Telecomunicações

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE

NÚMERO DO
PROCESSO DE COMPRA

NÚMERO DA UNIDADE DE
COMPRA

11/03/2022 PMMG
1250 077/2022 1250071

1. OBJETO:
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o REGISTRO DE
PREÇOS para aquisição de Câmera Operacional Portátil - COP (Body-Worn-
Camera), Dockstation, Softwares de Operação e Gerenciamento, Servidor
de Rede, para realização do Projeto Piloto da Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG) nas atividades policiais, incluindo os equipamentos necessários
para o armazenamento dos dados, localmente, em Unidades da Polícia
Militar de Minas Gerais, conforme especificações técnicas, exigências e
quantidades estabelecidas neste documento.
 

LOTE ITEM CÓDIGO
SIAD Quant.

UNIDADE
DE

AQUISIÇÃO
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

1

1 001859552 1.200 Unidade
Câmera Operacional Portátil
(Body-Worn-Camera) individual
para a atividade policial,  com
tela de LCD/LED e GPS integrado.

2 001860321 200 Unidade

Unidade de Download e Recarga
Elétrica Automatizada,
Computadorizada (Dockstation
ou Doca), com no mínimo 6
(seis) pontos de uso simultâneo
de COP’s, com capacidade de
armazenamento de no mínimo 6
(seis) TB (terabytes).

1 001860194 1.200 Unidade

Câmera Operacional Portátil
(Body-Worn-Camera) individual
para a atividade policial com tela
de LCD/LED, GPS, WI-FI e 4G
integrados.

2 001860321 200 Unidade

Unidade de Download e Recarga
Elétrica Automatizada,
Computadorizada (Dockstation
ou Doca), com no mínimo 6
(seis) pontos de uso simultâneo
de COPs, com capacidade de
armazenamento de no mínimo 6
(seis) TB (terabytes).
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2 3 001632213 02 Unidade
Servidor de Rede para
Gerenciamento Remoto e para
Livestreaming.

4 000101265 01 Unidade

Software de
videomonitoramento em tempo
real (livestreaming) que
possibilita o recebimento das
imagens transmitidas ao vivo
pelas COP’s.

5 000093670 01 Unidade

Software de Gerenciamento
Remoto das Dockstations capaz
de visualizar os arquivos
armazenados em todas as
Dockstations quando conectadas
a uma rede.

3

1 001860186 1.200 Unidade
Câmera Operacional Portátil
(Body-Worn-Camera) individual
para a atividade policial com GPS
integrado.

2 001860321 200 Unidade

Unidade de Download e Recarga
Elétrica Automatizada,
Computadorizada (Dockstation
ou Doca), com no mínimo 6
(seis) pontos de uso simultâneo
de COPs, com capacidade de
armazenamento de no mínimo 6
(seis) TB (terabytes).

4

1 001860186 18 Unidade
Câmera Operacional Portátil
(Body-Worn-Camera) individual
para a atividade policial com GPS
integrado.

2 001860321 01 Unidade

Unidade de Download e Recarga
Elétrica Automatizada,
Computadorizada (Dockstation
ou Doca), com no mínimo 6
(seis) pontos de uso simultâneo
de COPs, com capacidade de
armazenamento de no mínimo 6
(seis) TB (terabytes).

 

1.2. Especificação do objeto:
1.2.1.  O objeto da presente licitação compreende a aquisição de Câmeras
Operacionais Portáteis (COPs), Dockstation, Softwares de Operação e
Gerenciamento, Servidor de Rede para emprego nas atividades policiais e de
Unidades de Download e Recarga Elétrica Automatizada Computadorizada
(dockstations ou docas) com garantia de 24 (vinte e quatro) meses e com o suporte
técnico necessário para o funcionamento dos equipamentos, de acordo com as
especificações técnicas mínimas constantes neste  termo de referência; 
1.3. Informações Complementares e Premissas Gerais da  Aquisição:
1.3.1. As seguintes premissas de funcionamento da aquisição foram elencadas
sem prejuízo das demais especificações:
1.3.2. As COP’s serão empregadas em Unidades da Polícia Militar de Minas
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Gerais (PMMG) em Projeto Piloto e nos portfólios de serviços definidos de acordo
com os critérios de empenho operacional, observando os objetivos básicos da
aquisição;
1.3.3. O sistema deve permitir a gestão dos dados digitais produzidos com
“LOGs” de acessos com pelo menos as seguintes informações:
1.3.3.1. Data e Hora;
1.3.3.2. Coordenadas Geográficas dos vídeos e imagens.
1.3.4. As COP’s deverão ter a capacidade de  iniciar a gravação  a partir do
acionamento realizado pelo usuário;
1.3.5. A transmissão dos vídeos presentes na memória interna das COP’s para
a Unidade de Download e Recarga Elétrica Automatizada Computadorizada
(Dockstation - Doca), bem como o carregamento das baterias das câmeras deverá
ocorrer em sua totalidade no período de no máximo de 8 (oito) horas, estando
prontas para o próximo turno após esse período;
1.3.6. As gravações deverão ser transmitidas da COP para Unidade de
Download e Recarga Elétrica Automatizada Computadorizada (Dockstation) de forma
automática no momento em que a COP estiver recarregando a bateria, e após a
finalização da transmissão, os arquivos captados pela COP deverão ser apagados da
memória interna desta, também de forma automática, permanecendo disponíveis na
memória interna da Dockstation;
1.3.7. Os arquivos captados pelas COP’s e armazenados na Dockstation 
deverão ficar disponíveis até que a capacidade de armazenamento seja totalmente
utilizada;
1.3.8. O software de gerenciamento remoto das câmeras deve permitir a
exportação das imagens armazenadas para mídias externas via interface USB para
flash drives ou outros dispositivos como, cartões de memória, CD-ROM ou DVD-
ROM;
1.3.9. A Contratada deverá fornecer e adaptar todos os drivers que forem
necessários para garantir a perfeita integração das câmeras / dockstations / acesso
para PC Externo;
1.3.10. Todas as especificações presentes são requisitos mínimos,
podendo a Licitante ofertar produtos com especificações técnicas
superiores.
1.3.11. Prazo de Entrega para todos os lotes e itens será de até 90
(noventa) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento da Nota
de Empenho.

 
1.4. Especificações Técnicas Gerais: 
1.4.1. O sistema deve contemplar todos os softwares e hardwares necessários
para seu perfeito funcionamento, cuja composição macro está dividida em: 
1.4.1.1. COP - Câmera Operacional Portátil com tela de LCD/LED e GPS integrado;
1.4.1.2. COP - Câmera Operacional Portátil com tela de LCD/LED, GPS, WI-FI e
capacidade de transmissão Livestreaming através de 4G integrados;
1.4.1.3. COP - Câmera Operacional Portátil com GPS integrado;
1.4.1.4. Acessórios para carregamento individual das COPs e clips de fixação no
uniforme;
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1.4.1.5. Unidades de Download e Recarga Elétrica Automatizada
Computadorizada (Dockstation - Doca) para no mínimo 6 (seis) câmeras
simultaneamente e com  capacidade de no mínimo 6 (seis) TB (terabytes).
1.4.1.6. Software de Videomonitoramento em Tempo Real ( livestreaming) e
Software de Gerenciamento Remoto das Dockstations.

 
1.5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO OBJETO 
 
1.5.1. LOTE 1 - ITEM 1: CÂMERA OPERACIONAL PORTÁTIL (COP)
INDIVIDUAL PARA A ATIVIDADE POLICIAL (BODY-WORN-CAMERA) COM
TELA DE LCD/LED E GPS INTEGRADO.
1.5.1.1. Câmera Operacional Portátil com tela de LCD/LED e GPS integrado
destinada à atividade policial, de uso corporal individual, para atender as
especificidades das atividades;
1.5.1.2. As COPs deverão ser fornecidas com todos os acessórios necessários
para operação na Contratante, com as características descritas abaixo: 
1.5.1.3. Ter no máximo as dimensões de 120mm (altura) x 80mm (largura) x
40mm (profundidade). A dimensão da câmera influencia diretamente na sua fixação e
na estabilidade da gravação. Quanto menor a câmera, mais facilmente ela é fixada no
fardamento e, consequentemente, mais estável são as imagens gravadas. Além
disso, o tamanho da câmera influencia o conforto de seu uso;
1.5.1.4. Ter no máximo o peso de 250 gramas com a bateria. Da mesma forma
que a dimensão, o peso da câmera influencia diretamente na sua fixação e na
estabilidade da gravação. Quanto mais leve a câmera, mais facilmente ela é fixada no
uniforme e, consequentemente, mais estável são as imagens gravadas. Além disso, o
peso da câmera influencia o conforto de seu uso. Uma câmera mais leve traz
conforto ao usuário, já que ela estará fixa em seu fardamento;
1.5.1.5. Possuir Botão Liga/Desliga, de fácil operação, com recurso que evite seu
acionamento acidental. A função desligar a COP deverá ocorrer após o acionamento
constante da tecla por pelo menos 2 (dois) segundos ou mediante, pelo menos,
duplo clique ou clique de confirmação em tela, a fim de impedir que o usuário desligue
o equipamento indesejadamente; 
1.5.1.6. Possuir Botão Início/Fim da gravação localizado no corpo da câmara em
local de fácil acesso e de fácil operação, que permita ao usuário acioná-lo
rapidamente, com a certeza de início de gravação de ocorrência, além de indicativo
sonoro ou luz intermitente ou vibração que indique que a gravação da COP está em
curso. Ao acionar o botão de gravação, a câmera começará a gravar
automaticamente;
1.5.1.7. Deverá possuir aviso sonoro ou de vibração ou de iluminação indicando
que as funções  liga/desliga, começo/fim de gravação foram acionadas, para que o
usuário tenha a informação clara do status da câmera;
1.5.1.8. A Câmera Operacional Portátil deve gravar ininterruptamente, após o
botão início da gravação ser acionado e enquanto o botão fim da gravação não for
pressionado. Enquanto estiver ocorrendo a gravação, a COP deverá emitir sinal
luminoso indicativo de que uma gravação está em curso. 
1.5.1.9. A COP deverá possuir botão para tirar fotografia, com vistas a permitir o
registro fotográfico de elementos probatórios; 
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1.5.1.10. A câmera deverá possuir a capacidade de armazenamento interno de, no
mínimo, 64 (sessenta e quatro) gigabytes;
1.5.1.11. A câmera deverá possuir tela LCD ou LED colorida de no mínimo 2”
(duas) polegadas com resolução mínima de 240 x 160 pixels;
1.5.1.12. A COP deverá possuir, no mínimo,  ângulo horizontal de 120° (cento e
vinte graus) para gravações;
1.5.1.13. Deverá possuir sensor de no mínimo 2 (dois) Megapixels, para que se
obtenha a qualidade de imagem requerida neste processo, bem como realizar a
gravação de vídeo de no mínimo 30 FPS;
1.5.1.14. Suportar pelo menos duas opções de resolução de vídeo configuráveis
pelo usuário. Isto permitirá a configuração da qualidade da imagem de acordo com o
interesse do usuário, bem como a gravação de imagens em tamanho de arquivo
reduzido e menor ocupação de espaço de armazenamento, compatibilizando, assim,
qualidade da imagem com a capacidade de armazenamento;
1.5.1.15. Deverá possuir bateria  de Lítio-íon recarregável;
1.5.1.16. Caso a bateria possa ser retirada pelo usuário, o equipamento deve 
registrar LOG com a informação para auditoria;
1.5.1.17. Permitir no mínimo 6 (seis) horas de gravação contínua com GPS ligado,
sem demandar recarga da bateria;
1.5.1.18. Suportar resistência à água, com índice de proteção mínimo  IP65;
1.5.1.19. A câmera deve resistir sem danos, à queda de no mínimo 1,2m (um
metro e vinte centímetros) de altura  do solo;
1.5.1.20. Gravar vídeo, no mínimo, em formato H264 - MPEG4;
1.5.1.21. Gravar áudio, no mínimo, em formato WMA ou AAC ou WAV;
1.5.1.22. Permitir o uso como câmera fotográfica, como formato da foto, de no
mínimo 3072x1728, em formato digital JPEG/PNG. Para permitir fotos com uma
resolução adequada e capaz de ser utilizada como elemento probatório;
1.5.1.23. Permitir a captura de fotos durante a gravação de vídeo para não
comprometer a filmagem ininterrupta do atendimento de ocorrência;
1.5.1.24. Deve possuir microfone embutido de alta qualidade (para gravação de
vídeo e áudio) de captação de áudio, permitindo a captação de todas as conversas
num raio de no mínimo 3 (três) metros do equipamento;
1.5.1.25. Ter funcionamento normal entre às temperaturas de -10ºC e 50ºC;
1.5.1.26. A câmera deve permitir gravação nos períodos diurnos e noturnos
(modo de visão noturna);
1.5.1.27. Deverá ter capacidade de gravação no modo de visão noturna
(infravermelho), com visibilidade de uma pessoa filmada na escuridão do ambiente,
com acionamento automático de acordo com a luminosidade do ambiente;
1.5.1.28. Deverá emitir relatórios (LOGs) com históricos de utilização da Body-
Worn-Camera;
1.5.1.29. Permitir o registro de caracteres nas imagens captadas em cada frame
para identificação da câmera com no mínimo 5 (cinco) caracteres (letras e números)
e a identificação do usuário com no mínimo 6 (seis) caracteres (letras e números);
1.5.1.30. Deve possuir a capacidade de gerar nas imagens captadas em cada
frame, a identificação da câmera, a identificação do usuário, a data/hora da gravação
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e as coordenadas geográficas captadas pelo GPS;
1.5.1.31. Para confidencialidade e alta segurança, os dados  e os acessos deverão
ser  protegidos através de senha, de no mínimo 6 (seis) dígitos alfanuméricos;
1.5.1.32. A COP deverá possuir tela de reprodução de vídeo permitindo que se veja
o que está sendo gravado em condições diurna e noturna, bem como permitindo que
se veja os arquivos de imagem;
1.5.1.33. A necessidade da reprodução de vídeo em tela se dá para que o usuário
possa produzir com maior qualidade os Registros de Eventos de Defesa Social -
REDS - e permitir que as autoridades de polícia judiciária, civil ou militar possam
tomar conhecimento dos dados captados pela COP;
1.5.1.34. A reprodução de vídeo em tela deverá ser mediante autenticação, no
mínimo, por senha; 
1.5.1.35. As câmeras devem possuir todas suas funcionalidades contidas em
corpo único, ou seja, as lentes e sensores da câmera devem fazer parte do corpo do
equipamento. Isso significa que não serão admitidos lentes ou sensores acoplados
ao corpo principal por fios, cabos ou conexões sem-fio. Exemplo: equipamentos em
que o gravador se compõe por um corpo e a lente por outro, unidos por um cabo ou
conexão sem-fio;
1.5.1.36. Deverá possuir o recurso Pré Recorder Buffer: recurso para a gravação
de, no mínimo, 30 (trinta) segundos anteriores ao acionamento manual do botão de
Gravação de imagem com áudio; 
1.5.1.37. Deverá possuir a função pós-gravação até no mínimo 60 (sessenta)
segundos, garantindo o registro dos fatos imediatamente posteriores ao
encerramento da gravação; 
1.5.1.38. Deverá possuir, no mínimo, uma entrada para conexão e transferência
de arquivos a PC externo via porta USB 2.0 (mínimo). Esta solução pode ser tanto no
corpo da COP ou através de conexão via Dockstation unitária, que acompanhará a
COP;
1.5.1.39. Deve possuir GPS integrado,  com a geração obrigatória de arquivos no
formato “txt”, contendo todos os LOGs (registros) do GPS para garantir a
informação do local onde foram gravadas as imagens e sua rastreabilidade, caso o
local permita o uso da tecnologia do GPS;
1.5.1.40. Gerar arquivos de LOGs  com o histórico de utilização da COP e
acionamento das suas funcionalidades;
1.5.1.41. Apresentar, na parte externa da câmera, o seu número identificador (ID
da câmera), para permitir a identificação rápida e fácil da câmera pelo usuário;
1.5.1.42. O equipamento poderá apresentar, em sua superfície externa, nome do
fabricante e logomarca de maneira discreta; 
1.5.1.43. As Câmeras Operacionais Portáteis deverão possuir, se necessário,
certificação da Anatel com comprovação na data da licitação; 
1.5.1.44. As Câmeras Operacionais Portáteis deverão ser compatíveis com a
Unidade de Download e Recarga Automatizada,
Computadorizada (dockstation) especificada no Item 2 do Lote 1,  deste Termo de
Referência;
1.5.1.45. Permitir o acesso aos arquivos mediante senha;
1.5.1.46. Permitir reprodução dos arquivos na tela da própria COP;
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1.5.1.47. Cada COP deverá possuir um software interno instalado (firmware) que
deve permitir a visualização, na tela, da data, no formato DD-MM-YYYY ou YYYY-MM-
DD, carga da bateria;
1.5.1.48. Os arquivos já gravados na Câmera Operacional Portátil não deverão ser
perdidos por falha na alimentação de energia (bateria esgotada);
1.5.1.49. A solução deve permitir a possibilidade de cópia e descarregamento de
arquivos (download de áudio, imagens e vídeo) diretamente da COP ou por meio da
utilização de dockstation (carregador) individual, para PC externo. Para transmissão
dos arquivos, conforme este item, o sistema deverá exigir autenticação mediante, no
mínimo, o uso de senha;
1.5.1.50. O software interno da COP deve possuir licença perpétua;
1.5.1.51. Caso seja necessário atualização da versão do software interno da COP
(firmware), a mesma não terá custo para a Contratante, pelo tempo mínimo de 24
(vinte e quatro) meses contados a partir do recebimento dos equipamentos
constante neste lote;
1.5.1.52. Para cada unidade de COP adquirida, deverá ser fornecido pela
Contratada, sem custo adicional para a Contratante, os seguintes acessórios:   

I - 01 (uma) Estação Doca Individual (dockstation unitária) com
porta USB ou cabo de comunicação e fonte de alimentação para
carregamento da bateria da câmera e descarga dos dados;
II - 01 (um) adaptador CA ou fonte para alimentação Bivolt
automático de tensão de entrada 110~220Vac, tomada de 03 (três)
pinos, conforme padrão brasileiro (INMETRO);
III - 02 (dois) Clips presilhas para fixação ao uniforme/roupa;
IV - Caso necessário, arquivos contendo  driver do dispositivo e de
instalação de software e configuração da COP;
V - 02 (dois) cabos USB sendo um cabo para alimentação e outro
para conexão da estação (dock) individual com o computador; 
VI - 01 (um)  manual do usuário em português.

 
1.5.2. LOTE 1 - ITEM 02: UNIDADE DE DOWNLOAD E RECARGA
ELÉTRICA AUTOMATIZADA, COMPUTADORIZADA (DOCKSTATION OU DOCA)
COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) PONTOS DE USO  SIMULTÂNEO DE COPS, COM
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) TB
(TERABYTES).
1.5.2.1. Unidade de Download e Recarga Elétrica Automatizada Computadorizada
(Dockstation ou Doca), com processamento interno, que deverá ser compatível com
as câmeras especificadas no Item 1 do Lote 1 deste Termo de Referência, para
gestão e armazenamento (Storage) local ou direcionado;
1.5.2.2. A Dockstation deverá ter a capacidade mínima de armazenamento
(Storage) local de 6 (seis) TB (terabytes);
1.5.2.3. A Dockstation deverá ter no mínimo 6 (seis) portas de conexão,
permitindo a alimentação e o descarregamento automático de dados, para, no
mínimo, 6 (seis) câmeras, que poderão operar  simultaneamente, ampliando a
capacidade de gestão das câmeras e seu retorno ao uso;
1.5.2.4. A Dockstation deverá ser capaz de captar e armazenar os arquivos
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produzidos pelas COP’s, enquanto as COP’s recarregam as suas baterias,
simultaneamente. Os arquivos armazenados em cada  Dockstation deverão ficar
disponíveis até que o espaço de armazenamento interno desta seja totalmente
utilizado;
1.5.2.5. Deverá permitir o carregamento completo das baterias das câmeras em
no máximo 08 (oito) horas, para viabilizar o retorno das câmeras à operação policial,
no menor espaço de tempo possível;
1.5.2.6. Caso a dockstation opere  com Sistema Operacional Windows ou
Linux  deverá ter, no mínimo, 03 (três) saídas do tipo USB, para conexão de mouse e
teclado e  caso a dockstation opere com Sistema Operacional Android 9.0 ou
superior e possua tela de reprodução de no mínimo 7" (sete polegadas) com recurso
de operabilidade por meio de Touch Screen , deverá possuir, no mínimo,  1 (uma)
saída do tipo USB;
1.5.2.7. Deverá ter, no mínimo, 01 (uma) saída para permitir a conexão de
monitor de vídeo externo. Caso a dockstation opere com Sistema Operacional
Android 9.0 ou superior e possua tela de reprodução de no mínimo 7" (sete
polegadas) com recurso de operabilidade por meio de Touch Screen, é dispensável a
exigência da saída para conexão de monitor de vídeo;
1.5.2.8. A Dockstation deverá permitir o gerenciamento e a associação de no
mínimo 24 (vinte e quatro) câmeras para cada estação;
1.5.2.9. Deverá ter no mínimo 01 (uma) conexão para inserção de disco rígido
externo;
1.5.2.10. Deverá ter interface de rede padrão 100/1000 Base T, implementando
protocolos TCP/IP, para conexão à rede da Contratante;
1.5.2.11. Deverá possuir processamento de CPU compatível com desempenho
ótimo para operação simultânea de todos os pontos de carregamento da
Dockstation (carregamento de bateria e transferência de dados);
1.5.2.12. A dockstation deverá ser fornecida com sistema operacional (SO)
instalado. Será permitido SO Microsoft Windows 10 ou superior, ou Linux ou Android
9.0 ou superior;
1.5.2.13. Deverá possuir interface gráfica para operação, com integração do
sistema de arquivos de acordo com o Sistema Operacional instalado na dockstation;
1.5.2.14. Deverá possuir corpo em material resistente e durável;
1.5.2.15. A Dockstation deverá ser fornecida com cabo de força: padrão brasileiro
- INMETRO (tomada de 3 pinos);
1.5.2.16. Caso o Sistema Operacional instalado na dockstation seja o Microsoft
Windows, a Contratada deverá fornecer um Antivírus licenciado e homologado para
o sistema operacional, configurado e com suporte válido por , no mínimo, 24 (vinte e
quatro) meses contados a partir do recebimento dos equipamentos constante neste
lote;
1.5.2.17. Deverá ter saída de áudio para conexão com  caixa de som externo ou
possuir  ou speakers embutidos;
1.5.2.18. A Dockstation deverá vir acompanhada dos seguintes itens:

I - 01 (Um) Monitor LED com, no mínimo, o tamanho da tela de 20’
(vinte polegadas), a resolução 1920 x 1080 - 60 Hz; pedestal incluso;
conexões: HDMI e VGA; voltagem: bivolt; cor: preto;
II - 01 (Um) teclado para microcomputador PC, cor preta, padrão

Termo de Referência PMMG/DTS-5 43399256         SEI 1250.01.0001756/2022-62 / pg. 34



ABNT-2, conector padrão USB, com teclas de função na posição
horizontal, com no mínimo 107 teclas;
III - 01 (Um) mouse óptico, interface USB, mínimo de 2 botões e
scroll, com resolução mínima de 800dp.
IV - 01 (uma) Caixa de Som  com  conexão compatível com a
dockstation com  no mínimo, 4W RMS, na cor preta, tecla power e
seletor de volume, saída para conexão de fones de ouvido e LED
indicativo;

1.5.2.19. Deverá permitir alimentação: bivolt 110/220V automática;
1.5.2.20. Deverá ter manual do usuário em português;
1.5.2.21. O objeto deve ser entregue com todas as suas funcionalidades
operantes e em perfeito funcionamento. A Contratada deverá configurar todas as
dockstations, inclusive com os números de IP fornecidos pela Contratante.

 
1.5.3. Software interno para a Dockstation:
1.5.3.1. Para cada Dockstation adquirida pela Contratante, através do Item 2
do Lote 1,  a Contratada deverá fornecer, instalar e configurar, sem qualquer
ônus adicional para a Contratante, um software (licença perpétua)  para
gerenciamento do Sistema de Armazenamento que deverá realizar a gestão das
gravações com o reconhecimento individualizado de cada câmera e sua habilitação
para transferência dos dados, inclusive de GPS;  
1.5.3.2. O Software controlará os dados produzidos pelas COP’s, desde a sua
tomada no local dos fatos até o seu expurgo do sistema e deve possuir as
características descritas neste item:
1.5.3.3. O sistema deve garantir a visualização dos dados armazenados na
Dockstation mediante autenticação de usuário e senha individual, durante o período
que o arquivo permanecer armazenado, incluindo-se arquivos de LOGs; 
1.5.3.4. O sistema deve garantir a visualização dos arquivos de LOGs, contendo
as Coordenadas Geográficas de GPS enviadas pela COP, desde que a informação
tenha sido captada pela COP;
1.5.3.5. O software interno deve ser compatível com o sistema operacional
instalado na dockstation;
1.5.3.6. Permitir a visualização/reprodução dos arquivos gravados (arquivos de
imagem, áudio e vídeo), mediante a utilização de senha;
1.5.3.7. Permitir a cópia dos arquivos gravados (arquivos de imagem, áudio e
vídeo) mediante a utilização de senha;
1.5.3.8. O(s) software(s) que acompanham a Dockstation devem possuir licença
perpétua;
1.5.3.9. Caso seja necessário atualização de versão do software da Dockstation,
a Contratada deverá realizar a referida atualização sem custo para a Contratante,
pelo tempo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do recebimento
dos equipamentos constante neste lote;
1.5.3.10. O gerenciamento e o armazenamento dos arquivos captados pelas
COP’s deverá obedecer a rotina descritas nos itens a seguir:

I - O armazenamento dos dados gerados pelas COP’s deverá ser
realizado inicialmente na memória interna da própria COP;
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II -  Posteriormente, durante o período em que a bateria estiver
sendo recarregada na Unidade de Download e Recarga Elétrica
Automatizada Computadorizada (Dockstation), os arquivos captados
(na memória interna) das COP’s deverão ser transmitidos
automaticamente (download) para a unidade de armazenamento da
Dockstation (armazenamento local), onde permanecerão arquivados
até que a capacidade de armazenamento desta seja atingida e haja a
sobregravação com novos arquivos;
III - A sobregravação obedecerá uma ordem cronológica, iniciando
pelo arquivo mais antigo até o mais recente, após a transmissão dos
arquivos captados pelas COP’s para as dockstations;
IV - Após a transmissão dos dados, o sistema deverá
automaticamente apagar os arquivos que foram captados e que estão
presentes na memória interna da COP.

 
1.5.4. LOTE 2 -  ITEM 01: CÂMERA OPERACIONAL PORTÁTIL
INDIVIDUAL PARA A ATIVIDADE POLICIAL (BODY-WORN-CAMERA) COM
TELA DE LCD/LED, GPS, WI-FI e 4G INTEGRADOS PARA LIVESTREMING. 
1.5.4.1. Câmera Operacional Portátil com tela de LCD/LED, GPS, WI-FI e 4G
integrados para à atividade policial, de uso corporal individual, para atender as
especificidades das atividades, com possibilidade de realizar livestreaming para
atender algumas especificidades operacionais;
1.5.4.2. As COPs deverão ser fornecidas com todos os acessórios necessários
para operação na Contratante, com as características descritas abaixo: 
1.5.4.3. Ter no máximo as dimensões de 120mm (altura) x 80mm (largura) x
40mm (profundidade). A dimensão da câmera influencia diretamente na sua fixação e
na estabilidade da gravação. Quanto menor a câmera, mais facilmente ela é fixada no
uniforme e, consequentemente, mais estável são as imagens gravadas. Além disso, o
tamanho da câmera influencia o conforto de seu uso; 
1.5.4.4. Ter no máximo o peso de 250 gramas, com a bateria. Da mesma forma
que a dimensão, o peso da câmera influencia diretamente na sua fixação e na
estabilidade da gravação. Quanto mais leve a câmera, mais facilmente ela é fixada no
uniforme e, consequentemente, mais estável são as imagens gravadas. Além disso, o
peso da câmera influencia o conforto de seu uso. Uma câmera mais leve traz
conforto ao usuário, já que ela estará fixa em seu fardamento; 
1.5.4.5. Possuir Botão Liga/Desliga, de fácil operação, com recurso que evite seu
acionamento acidental. A função desligar a COP deverá ocorrer após o acionamento
constante da tecla por pelo menos 2 (dois) segundos ou mediante, pelo menos,
duplo clique ou clique de confirmação em tela, a fim de impedir que o usuário desligue
o equipamento indesejadamente;
1.5.4.6.  Possuir Botão Início/Fim da gravação localizado no corpo da câmera em
local de fácil acesso e de fácil operação, que permita ao usuário acioná-lo
rapidamente, com a certeza de início de gravação de ocorrência, além de indicativo
sonoro ou luz intermitente ou vibração que indique que a gravação da COP está em
curso. Ao acionar o botão de gravação, a câmera começará a gravar
automaticamente. 
1.5.4.7. Deverá possuir aviso sonoro ou de vibração ou de iluminação indicando
que as funções  liga/desliga, começo/fim de gravação foram acionadas, para que o
usuário tenha a informação clara do status da câmera;
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1.5.4.8. A Câmera Operacional Portátil deve gravar ininterruptamente, após o
botão início da gravação ser acionado e enquanto o botão fim da gravação não for
pressionado. Enquanto estiver ocorrendo a gravação, a COP deverá emitir sinal
luminoso indicativo de que uma gravação está em curso.
1.5.4.9. A COP  deverá possuir botão para tirar fotografia, com vistas a permitir o
registro fotográfico de elementos probatórios; 
1.5.4.10. A câmera deverá possuir a capacidade de armazenamento interno de, no
mínimo, 64 (sessenta e quatro) gigabytes;
1.5.4.11. A câmera deverá possuir tela LCD ou LED colorida de no mínimo 2”
(duas) polegadas com resolução mínima de 240 x 160 pixels;
1.5.4.12. A COP deverá possuir, no mínimo, ângulo horizontal de 120° (cento e
vinte graus) para gravações;
1.5.4.13. Deverá possuir sensor de no mínimo 2 (dois) Megapixels, para que se
obtenha a qualidade de imagem requerida neste processo, bem como realizar a
gravação de vídeo de no mínimo 30 FPS;
1.5.4.14. Suportar pelo menos duas opções de resolução de vídeo configuráveis
pelo usuário. Isto permitirá a configuração da qualidade da imagem de acordo com o
interesse do usuário, bem como a gravação de imagens em tamanho de arquivo
reduzido e menor ocupação de espaço de armazenamento, compatibilizando, assim,
qualidade da imagem com a capacidade de armazenamento;
1.5.4.15. Deverá possuir bateria  de Lítio-íon recarregável ;
1.5.4.16. Caso a bateria possa ser retirada pelo  usuário, o equipamento deve 
registrar LOG com a informação para auditoria;
1.5.4.17. Permitir no mínimo 6 (seis) horas de gravação contínua com GPS ligado,
sem demandar recarga da bateria;                               
1.5.4.18. Suportar resistência à água, com índice de proteção mínimo  IP65;
1.5.4.19. A câmera deve resistir sem danos, à queda de no mínimo 1,20m (um
metro e vinte centímetros) de altura  do solo;
1.5.4.20. Gravar vídeo, no mínimo, em formato H264 - MPEG4;
1.5.4.21. Gravar áudio, no mínimo, em formato WMA ou AAC ou .WAV;
1.5.4.22. Permitir o uso como câmera fotográfica, com formato da foto de no
mínimo 3072x1728 em formato digital JPEG/PNG. Para permitir fotos com uma
resolução adequada e capaz de ser utilizada como elemento probatório;
1.5.4.23. Permitir a captura de fotos durante a gravação de vídeo para não
comprometer a filmagem ininterrupta do atendimento de ocorrência;
1.5.4.24. Deve possuir microfone embutido de alta qualidade (para gravação de
vídeo e áudio) de captação de áudio, permitindo a captação de todas as conversas
num raio de no mínimo 3 (três) metros do equipamento;
1.5.4.25. Ter funcionamento normal entre às temperaturas de -10ºC e 50ºC;
1.5.4.26.  A câmera deve permitir gravação nos períodos diurnos e noturnos
(modo de visão noturna);
1.5.4.27. Deverá ter capacidade de gravação no modo de visão noturna
(infravermelho), com visibilidade de uma pessoa filmada na escuridão do ambiente,
com acionamento automático de acordo com a luminosidade do ambiente;
1.5.4.28. Deverá emitir relatórios (LOGs) com históricos de utilização da Body-
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Deverá emitir relatórios ( ) com históricos de utilização da 
Worn-Camera;
1.5.4.29. Permitir o registro de caracteres nas imagens captadas em cada frame
para identificação da câmera com no mínimo 5 (cinco) caracteres (letras e números)
e a identificação do usuário com no mínimo 6 (seis) caracteres (letras e números);
1.5.4.30. Deve possuir a capacidade de gerar nas imagens captadas em cada
frame, a identificação da câmera, a identificação do usuário, a data/hora da gravação
e as coordenadas geográficas captadas pelo GPS;
1.5.4.31. Para confidencialidade e alta segurança, os dados  e os acessos deverão
ser  protegidos através de senha, de no mínimo 6 (seis) dígitos alfanuméricos;
1.5.4.32. A COP deverá possuir tela de reprodução de vídeo permitindo que se veja
o que está sendo gravado em condições diurna e noturna, bem como permitindo que
se veja os arquivos de imagem;
1.5.4.33. A necessidade da reprodução de vídeo em tela se dá para que o usuário
possa produzir com maior qualidade os Registros de Eventos de Defesa Social -
REDS - e permitir que as autoridades de polícia judiciária, civil ou militar possam
tomar conhecimento dos dados captados pela COP;
1.5.4.34. A reprodução de vídeo em tela deverá ser mediante autenticação por
senha; 
1.5.4.35. As câmeras devem possuir todas suas funcionalidades contidas em
corpo único, ou seja, as lentes e sensores da câmera devem fazer parte do corpo do
equipamento. Isso significa que não serão admitidos lentes, sensores e ou
compartimento de sim card acoplados ao corpo principal  da câmera  por fios, cabos
ou conexões sem-fio. Exemplo: equipamentos em que o gravador se compõe por um
corpo e a lente por outro, unidos por um cabo ou conexão sem-fio;
1.5.4.36. Deverá possuir o recurso Pré Recorder Buffer: recurso para a gravação
de, no mínimo, 30 (trinta) segundos anteriores ao acionamento manual do botão de
Gravação de imagem com áudio; 
1.5.4.37. Deverá possuir a função pós-gravação até no mínimo 60 (sessenta)
segundos, garantindo o registro dos fatos imediatamente posteriores ao
encerramento da gravação; 
1.5.4.38. Deverá possuir, no mínimo, uma entrada para conexão e transferência
de arquivos a PC externo via porta USB 2.0  (mínimo). Esta solução pode ser tanto 
no corpo da COP ou através de conexão via Dockstation unitária, que acompanhará
a COP;
1.5.4.39. Deve possuir GPS integrado,  com a geração obrigatória de arquivos no
formato “txt”, contendo todos os LOGs  (registros) do GPS para garantir a
informação do local onde foram gravadas as imagens e sua rastreabilidade, caso o
local permita o uso da tecnologia GPS;
1.5.4.40. Gerar arquivos de LOGs com o histórico de utilização da COP e
acionamento das suas funcionalidades;
1.5.4.41. Apresentar, na parte externa da câmera, o seu número identificador (ID
da câmera), para permitir a identificação rápida e fácil da câmera pelo usuário;
1.5.4.42. O equipamento poderá apresentar, em sua superfície externa, nome do
fabricante e logomarca de maneira discreta;
1.5.4.43. As câmeras deverão possuir obrigatoriamente certificação da
Anatel com comprovação na data da licitação;
1.5.4.44. As Câmeras deverão ser compatíveis com a estação (dockstation)
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computadorizada e especificada no Item 2 do Lote 2,  deste Termo de Referência.
1.5.4.45. Permitir o acesso aos arquivos mediante senha;
1.5.4.46. Permitir reprodução dos arquivos na tela da própria COP;
1.5.4.47.  Cada COP deverá possuir um software interno instalado (firmware) que
deve permitir a visualização, na tela, da data, no formato DD-MM-YYYY ou YYYY-MM-
DD, carga da bateria;
1.5.4.48.  Os arquivos já gravados na câmera não deverão ser perdidos por falha
na alimentação de energia (bateria esgotada);
1.5.4.49. A solução deve permitir a possibilidade de cópia e descarregamento de
arquivos (download de áudio, imagens e vídeo) diretamente da COP ou por meio da
utilização de dockstation (carregador) individual, para PC externo. Para transmissão
dos arquivos, conforme este item, o sistema deverá exigir autenticação mediante o
uso de senha;
1.5.4.50. O software interno da COP deve possuir licença perpétua;
1.5.4.51. Caso seja necessário atualização da versão do software interno da COP
(firmware), a mesma não terá custo para a Contratante, pelo tempo mínimo de 24
(vinte e quatro) meses contados a partir do recebimento dos equipamentos
constante neste lote;
1.5.4.52. As COPs devem possuir circuito wi-fi embutido, padrão 802.11 b/g/n ou
de desempenho superior e módulo 4G (LTE). O chip de dados para conexão a rede
4G será fornecido pela Contratante;
1.5.4.53. A câmera deve possuir slot de sim card acessível, porém protegido; 
1.5.4.54. A inserção de sim card tem como objetivo possibilitar a transmissão ao
vivo (livestreaming);
1.5.4.55. Para cada unidade de COP adquirida, deverá ser fornecido pela
Contratada, sem custo adicional para a Contratante:

I - 01 (uma) Estação Doca Individual (dockstation unitária) com
porta USB ou cabo de comunicação e fonte de alimentação para
carregamento da bateria da câmera e descarga dos dados;
II - 01 (um) adaptador CA ou fonte para alimentação Bivolt
automático de tensão de entrada 110~220Vac, tomada de 03 (três)
pinos, conforme padrão brasileiro (INMETRO);
III - 02 (dois) Clips presilhas para  fixação ao uniforme/roupa;
IV - Caso necessário, arquivos contendo  driver do dispositivo e de
instalação de software e configuração;
V - 02 (dois) cabos USB para alimentação e conexão da estação
(dock) individual com o computador; 
VI - 01 (um)  manual do usuário em português.

 
1.5.5. LOTE 2 - ITEM 02: UNIDADE DE DOWNLOAD E RECARGA
ELÉTRICA AUTOMATIZADA COMPUTADORIZADA (DOCKSTATION OU DOCA)
COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) PONTOS DE USO  SIMULTÂNEO DE COPS, COM
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) TB
(TERABYTES).
1.5.5.1. Unidade de Download e Recarga Elétrica  Automatizada Computadorizada

Termo de Referência PMMG/DTS-5 43399256         SEI 1250.01.0001756/2022-62 / pg. 39



(Dockstation ou Doca) com processamento interno, que deverá ser compatível com
as câmeras especificadas no Item 01 do Lote 2  deste Termo de Referência, para
gestão e armazenamento (Storage) local ou direcionado;
1.5.5.2. A Dockstation deverá ter a capacidade mínima de armazenamento
(Storage) local de 6 (seis) TB (terabytes);
1.5.5.3. A Dockstation deverá ter no mínimo 6 (seis) portas de conexão,
permitindo a alimentação e o descarregamento automático de dados, para, no
mínimo, 6 (seis) câmeras, que poderão operar  simultaneamente, para o seu retorno
ao uso;
1.5.5.4. A Dockstation deverá ser capaz de captar e armazenar os arquivos
produzidos pelas COP’s, enquanto as COP’s recarregam as suas baterias,
simultaneamente. Os arquivos armazenados em cada  Dockstation deverão ficar
disponíveis até que o espaço de armazenamento interno desta seja totalmente
utilizado;
1.5.5.5. Deverá permitir o carregamento completo das baterias das câmeras em
no máximo 08 (oito) horas, para viabilizar o retorno das câmeras à operação no
menor espaço de tempo possível;
1.5.5.6. Caso a dockstation opere  com Sistema Operacional Windows ou
Linux  deverá ter, no mínimo, 03 (três) saídas do tipo USB, para conexão de mouse e
teclado e  caso a dockstation opere com Sistema Operacional Android 9.0 ou
superior e possua tela de reprodução de no mínimo 7" (sete polegadas) com recurso
de operabilidade por meio de Touch Screen , deverá possuir, no mínimo,  1 (uma)
saída do tipo USB;
1.5.5.7. Deverá ter, no mínimo, 01 (uma) saída para permitir a conexão de
monitor de vídeo externo . Caso a dockstation opere com Sistema Operacional
Android 9.0 ou superior e possua tela de reprodução de no mínimo 7" (sete
polegadas) com recurso de operabilidade por meio de Touch Screen, é dispensável a
exigência da saída para conexão de monitor de vídeo;
1.5.5.8. A Dockstation deverá permitir o gerenciamento e a associação de no
mínimo 24 (vinte e quatro) câmeras para cada estação;
1.5.5.9. Deverá ter no mínimo 01 (uma) conexão para inserção de disco rígido;
1.5.5.10. Deverá ter interface de rede padrão 100/1000 BaseT, implementando  
protocolos TCP/IP, para conexão na rede da Contratante;
1.5.5.11. Deverá possuir processamento de CPU compatível com desempenho
ótimo para operação simultânea de todos os pontos de carregamento da
Dockstation (carregamento de bateria e transferência de dados);
1.5.5.12. A dockstation deverá ser fornecida com sistema operacional (SO)
instalado. Será permitido SO Microsoft Windows 10 ou superior, ou Linux ou Android
9.0 ou superior;
1.5.5.13. Deverá possuir interface gráfica para operação, com integração do
sistema de arquivos de acordo com o Sistema Operacional instalado na dockstation;
1.5.5.14. A Dockstation deverá ser fornecida com cabo de força: padrão brasileiro
- INMETRO (tomada de 3 pinos);
1.5.5.15. Caso o Sistema Operacional instalado na dockstation seja o Microsoft
Windows, a Contratada deverá fornecer um Antivírus licenciado e homologado para
o sistema operacional, configurado e com suporte válido por 24 (vinte e quatro)
meses contados a partir do recebimento dos equipamentos constante neste lote;
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1.5.5.16. Deverá ter saída de áudio para conexão com  caixa de som externo ou
possuir  ou speakers embutidos;
1.5.5.17. A Dockstation  deverá vir acompanhada dos seguintes itens:

I - 01 (Um) monitor de LED com, no mínimo, o tamanho da tela de
20’ (vinte polegadas), a resolução 1920 x 1080 - 60 Hz; pedestal
incluso; conexões: HDMI e VGA; voltagem: bivolt; cor: preto;
II - 01 (Um) teclado para microcomputador PC, cor preta, padrão
ABNT-2, conector padrão USB, com teclas de função na posição
horizontal, com no mínimo 107 teclas.
III - 01 (Um) mouse óptico, interface USB, mínimo de 2 botões e
scroll, com resolução mínima de 800dp;
IV - 01 (uma) Caixa de Som  com  conexão compatível com a
dockstation; com  no mínimo, 4W RMS, na cor preta, tecla power e
seletor de volume, saída para conexão de fones de ouvido e LED
indicativo;

1.5.5.18. Deverá permitir alimentação: bivolt 110/220V automática;
1.5.5.19. Deverá ter manual do usuário em português;
1.5.5.20. O objeto deve ser entregue com todas as suas funcionalidades
operantes e em perfeito funcionamento. A Contratada deverá configurar todas as
dockstations, inclusive com os números de IP fornecidos pela Contratante.

 
1.5.6. Software interno para a Dockstation:
1.5.6.1. Para cada Dockstation adquirida pela Contratante através do Item 02
do Lote 2,  a Contratada deverá fornecer, instalar e configurar, sem qualquer
ônus adicional para a Contratante, um Software (licença perpétua) para o
gerenciamento do Sistema de Armazenamento que deverá realizar a gestão das
gravações com o reconhecimento individualizado de cada câmera e sua habilitação
para transferência dos dados, inclusive de GPS;
1.5.6.2. O Software controlará os dados produzidos pelas COP’s, desde a sua
tomada no local dos fatos até o seu ou expurgo do sistema e deve possuir as
características descritas neste item:
1.5.6.3. O sistema deve garantir a visualização dos dados armazenados na
Dockstation mediante autenticação de usuário e senha individual, durante o período
que o arquivo permanecer armazenado, incluindo-se arquivos de LOGs;
1.5.6.4. O sistema deve garantir a visualização dos arquivos de LOGs, contendo
as Coordenadas Geográficas de GPS enviadas pela COP, desde que a informação
tenha sido captada pela COP;
1.5.6.5. O software interno deve ser compatível com o sistema operacional
instalado na dockstation;
1.5.6.6. Permitir a visualização/reprodução dos arquivos gravados (arquivos de
imagem, áudio e vídeo) mediante a utilização de senha;
1.5.6.7. Permitir a cópia dos arquivos gravados (arquivos de imagem, áudio e
vídeo), mediante a utilização de senha;
1.5.6.8. O(s) software(s) que acompanham a Dockstation devem possuir licença
perpétua;
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1.5.6.9. Caso seja necessário atualização de versão do software da Dockstation,
a mesma não terá custo para a Contratante, pelo tempo mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses contados a partir do recebimento dos equipamentos constante neste
lote;
1.5.6.10. O gerenciamento e o armazenamento dos arquivos captados pelas
COP’s deverá obedecer a rotina descritas nos itens a seguir:

I - O armazenamento dos dados gerados pelas COP’s deverá ser
realizado inicialmente na memória interna da própria COP;
II -  Posteriormente, durante o período em que a bateria estiver
sendo recarregada na Unidade de Download e Recarga Elétrica
Automatizada Computadorizada (Dockstation), os arquivos captados
(na memória interna) das COP’s deverão ser transmitidos
automaticamente (download) para a unidade de armazenamento da
Dockstation (armazenamento local), onde permanecerão arquivados
até que a capacidade de armazenamento desta seja atingida e haja a
sobregravação com novos arquivos;
III - A sobregravação obedecerá uma ordem cronológica, iniciando
pelo arquivo mais antigo até o mais recente, após a transmissão dos
arquivos captados pelas COP’s para as dockstations;
IV - Após a transferência dos dados, o sistema deverá
automaticamente apagar os arquivos que foram captados e que estão
presentes na memória interna da COP.

 
1.5.7. LOTE 2 - ITEM 03: SERVIDOR DE REDE PARA GERENCIAMENTO
REMOTO E PARA LIVESTREAMING.
1.5.7.1. O Servidor de Rede para instalação e funcionamento do Software de
Videomonitoramento em Tempo Real ( livestreaming) previsto no LOTE 2 -
ITEM 04 e  instalação e funcionamento do Software de Gerenciamento Remoto
das Dockstations previsto no LOTE 2 - ITEM 05 que deverá possuir, no
mínimo, os seguintes requisitos:
1.5.7.2. Possuir no mínimo 02 (duas) portas de conexão do tipo USB 3.0 para
transferência de arquivos e conexão de hardware;
1.5.7.3. Possuir no mínimo 02 (duas) portas 10 GbE e 02 (duas) portas 1 GbE;
1.5.7.4. Possuir no mínimo 02 (duas) portas HBA (Host Bus Adapter) de 12 Gbps
ou uma placa dual port;
1.5.7.5. Possuir no mínimo 01 (uma) porta de conexão do tipo HDMI ou VGA;
1.5.7.6. O Sistema operacional deve ser licenciado, instalado e compatível com os
softwares previstos  no item 04 do lote 02 e no item 05 do lote 02;
1.5.7.7. Possuir 24 (vinte e quatro) slot's de memória DIMM DDR4  com
velocidades de até 2666 MT/s;
1.5.7.8. Memória RAM DDR4: deve possuir 256 GB, ou superior, com
possibilidade de  expansão superior a 1 TB em 24 slot's. Deve possuir correção de
erros Error-Correcting Code memory – Advanced ECC ou similar, DDR-4 (2.400 MHz,
do tipo R-DIMM ou LR-DIMM) ou superior instalada em módulos de 32 GB ou
superior;
1.5.7.9. Processador: deve possuir dois processadores (dois socketes) com, no
mínimo, 18 cores e 36 threads cada. Os processadores devem possuir tecnologia
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multicores ou superior, com dissipador e cooler apropriados;
1.5.7.10. Slots de disco rígido: deve possuir no mínimo 08 (oito) slot's de disco
HDD/SSD de 2,5 polegadas;
1.5.7.11. Armazenamento: deve possuir 06 (seis) discos 2,5” NL-SAS ou SAS de
600 GB e 10k RPM e 02 (dois) discos SSD de 480 GB de 2,5” SATA homologado pelo
fabricante do servidor. Os discos devem ser arranjados em RAID-5 ou outro que
possibilite a disponibilidade dos dados e segurança de armazenamento;
1.5.7.12. Deve possuir controladora interna de discos controladora SAS ou
superior, cache mínimo de 4 GB, suportando o mínimo de 8 (oito) dispositivos
internos, acompanhada de cabos de conexão. Deverá oferecer, no mínimo, suporte a
RAID 0, 1 e 5. Poderão ser ofertados componentes com configuração e desempenho
superior;
1.5.7.13. Bios desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ofertado ou
com direitos de Copyright devidamente comprovado;
1.5.7.14. O equipamento deverá possuir fontes de alimentação (redundantes),
“HOT-PLUG e HOT-SWAP”. As fontes devem suportar tensão de 100V a 240V. As
fontes de alimentação deverão suportar todos os dispositivos instalados oferecendo
ainda margem para suporte a futuras expansões do hardware;
1.5.7.15. Deverá ter interface de rede padrão 100/1000 Base T, implementando
protocolos TCP/IP, para conexão à rede da Contratante;
1.5.7.16. Ser de gabinete tipo rack com altura de 1U;
1.5.7.17. Deverá ser fornecido 02 (dois) transceiver. Os transceiver's devem ser:
Padrão SFP+10GBaseSR;  frequência de 850nm; distância de transferência 300
metros; LC duplex conector. SFP+ multimodo para cada interface 10 GbE ofertada;
1.5.7.18. Deverá ser fornecido Kit para montagem (fixação) no rack do tipo
"deslizante" ReadyRails, com organizador de cabos; para cada unidade de servidor;
1.5.7.19. Atendimento “on-site”, 24x7 (vinte e quatro horas por dia, sete dias por
semana). Durante o período da garantia (24 meses contados a partir do recebimento
do servidor), o fornecedor ou fabricante prestará serviços de correção dos erros
que forem detectados no hardware/software, sem quaisquer ônus adicionais para
CONTRATANTE;
1.5.7.20. O equipamento deverá ter desempenho “SPECint rate base 2017”,
mínimo de 270 (duzentos e setenta) a ser comprovado através de informações
publicadas no site www.spec.org (“All SPEC CPU2017 Results Published by SPEC”
com detalhamento em “CINT2017 Result” -
http://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html em Result - Base). Poderão ser
ofertados equipamentos com configuração de processadores superior. Poderá ser
feito comprovação com servidores similares, do mesmo fabricante e da mesma
família.
1.5.7.21. O Servidor de Rede será instalado e configurado  pela Contratada na
Diretoria de Tecnologia e Sistemas da Polícia Militar ou em outro local na cidade de
Belo Horizonte a ser definido pela Contratante;

 
1.5.8. LOTE 2 - ITEM 04: SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO EM
TEMPO REAL (LIVESTREAMING).
1.5.8.1. O software de videomonitoramento em tempo real (livestreaming) deverá
possibilitar o recebimento das imagens transmitidas ao vivo pelas COPs  e este
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deverá ser instalado e configurado pela Contratada no Servidor descrito no  LOTE
2 - ITEM 03, o qual será instalado  na Diretoria de Tecnologia e Sistemas da Polícia
Militar ou outro local na cidade de Belo Horizonte a ser definido pela Contratante;
1.5.8.2. As licenças de software e de usuários deverão ser cedidas  sem ônus
para a Contratante; 
1.5.8.3. O Software  deverá ter, no mínimo, capacidade e licenças compatíveis
com o número de COPs previstas no Item 01 do Lote 2 deste Termo de
Referência;
1.5.8.4. O software deverá ser compatível com o sistema operacional do servidor
especificado no Item 3 do Lote 2;
1.5.8.5. Todas as configurações  para o perfeito funcionamento da solução bem
como a instalação e configuração do servidor, especificado no Item 3 do Lote 2, 
deverá ser realizada pela Contratada;
1.5.8.6. A Contratada deverá disponibilizar a API (Application Programming
Interface) do software utilizado de modo a permitir a integração com as demais
soluções utilizadas pela Contratante;
1.5.8.7. Caso haja a necessidade de instalação de software em computadores da
Contratante (ou licenças Cliente) para conexão  com o servidor e  visualização
remota das livestreaming, o software (ou licenças cliente) deve ser fornecido sem
ônus para a Contratante, no  mínimo na quantidade de 100 (cem) unidades;
1.5.8.8. Todas as configurações  para o perfeito funcionamento da solução
devem ser realizadas pela Contratada;
1.5.8.9. Caso seja necessária a atualização de versão do software, a mesma não
terá custo para a Contratante, pelo tempo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses
contados a partir do recebimento dos equipamentos constante neste lote;

 
1.5.9. LOTE 2 - ITEM 05: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO REMOTO DAS
DOCKSTATIONS:
1.5.9.1. O Software de Gerenciamento Remoto das dockstations deve ser capaz
garantir no mínimo visualização dos vídeos e das imagens armazenadas em todas as
Dockstations quando conectadas a uma rede, conforme filtro de usuários
cadastrados  e senha individual, durante o período que o arquivo permanecer
armazenado. Ele deverá ser instalado e configurado pela Contratada no Servidor
descrito no LOTE 2 - ITEM 03;
1.5.9.2. As licenças de software e de usuários (licenças cliente), deverão ser
cedidas e sem ônus à Contratante, no  mínimo na quantidade de 30 (trinta)
unidades;
1.5.9.3. Caso seja necessário atualização de versão do software de
gerenciamento, a mesma não terá custo para a Contratante, pelo tempo mínimo de
24 (vinte e quatro) meses partir do recebimento dos contados a partir do
recebimento dos equipamentos constante neste lote;
1.5.9.4. O Software de Gerenciamento Remoto deve permitir a identificação de
cada dockstation;
1.5.9.5. O Software de Gerenciamento Remoto deve  permitir  que seja  extraído
frames dos vídeos gravados nas dockstation,  bem como salvá-los em formatos
JPG/PNG;
1.5.9.6. O Software de Gerenciamento Remoto deverá ser compatível com o
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sistema operacional do servidor especificado no Item 3 do  Lote 2;
1.5.9.7. O Software de Gerenciamento Remoto deverá possuir as seguintes
características mínimas de funcionamento, devendo ser instalado e configurado em
no servidor descrito no Item 3 do Lote 2, o qual será instalado  na Diretoria de
Tecnologia e Sistemas da Polícia Militar ou outro local na cidade de Belo Horizonte a
ser definido pela Contratante:

I - Deverá ter controle de acesso ao software por meio de
autenticação de usuários;
II - Permitir a visualização/reprodução dos arquivos gravados
arquivos de imagem, áudio e vídeo);
III - Permitir a cópia e exclusão dos arquivos gravados (arquivos de
imagem, áudio e vídeo);
IV - As características do Hardware deve ser a compatível para um
desempenho ótimo da solução.
V - A Contratada deverá disponibilizar API (Application
Programming Interface) do software utilizado de modo a permitir a
integração com os demais soluções utilizadas pela Contratante no
prazo de até 90 (noventa) dias corridos após recebimento da nota de
empenho;

 
1.5.10. LOTE 3 - ITEM 1: CÂMERA OPERACIONAL PORTÁTIL (COP)
INDIVIDUAL PARA A ATIVIDADE POLICIAL (BODY-WORN-CAMERA) COM
GPS INTEGRADO.
1.5.10.1. Câmera Operacional Portátil com GPS integrado destinada à atividade
policial, de uso corporal individual, para atender as especificidades das atividades;
1.5.10.2. As COPs deverão ser fornecidas com todos os acessórios necessários
para operação na Contratante, com as características descritas abaixo: 
1.5.10.3. Ter no máximo as dimensões de 120mm (altura) x 80mm (largura) x
40mm (profundidade). A dimensão da câmera influencia diretamente na sua fixação e
na estabilidade da gravação. Quanto menor a câmera, mais facilmente ela é fixada no
fardamento e, consequentemente, mais estável são as imagens gravadas. Além
disso, o tamanho da câmera influencia o conforto de seu uso;
1.5.10.4. Ter  no máximo  o peso de 250 gramas com a bateria. Da mesma forma
que a dimensão, o peso da câmera influencia diretamente na sua fixação e na
estabilidade da gravação. Quanto mais leve a câmera, mais facilmente ela é fixada no
uniforme e, consequentemente, mais estável são as imagens gravadas. Além disso, o
peso da câmera influencia o conforto de seu uso. Uma câmera mais leve traz
conforto ao usuário, já que ela estará fixa em seu fardamento;
1.5.10.5. Possuir Botão Liga/Desliga, de fácil operação, com recurso que evite seu
acionamento acidental. A função desligar a COP deverá ocorrer após o acionamento
constante da tecla por pelo menos 2 (dois) segundos ou mediante, pelo menos,
duplo clique ou outro mecanismo de segurança, a fim de impedir que o usuário
desligue o equipamento indesejadamente; 
1.5.10.6. Possuir Botão Início/Fim da gravação localizado no corpo da câmara em
local de fácil acesso e de fácil operação, que permita ao usuário acioná-lo
rapidamente, com a certeza de início de gravação de ocorrência, além de indicativo
sonoro ou luz intermitente ou vibração que indique que a gravação da COP está em
curso. Ao acionar o botão de gravação, a câmera começará a gravar
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curso. Ao acionar o botão de gravação, a câmera começará a gravar
automaticamente; 
1.5.10.7. Deverá possuir aviso sonoro ou de vibração ou de iluminação indicando
que as funções  liga/desliga, começo/fim de gravação foram acionadas, para que o
usuário tenha a informação clara do status da câmera;
1.5.10.8. A Câmera Operacional Portátil deve gravar ininterruptamente, após o
botão início da gravação ser acionado e enquanto o botão fim da gravação não for
pressionado. Enquanto estiver ocorrendo a gravação, a COP deverá emitir sinal
luminoso indicativo de que uma gravação está em curso;
1.5.10.9. A câmera deverá possuir a capacidade de armazenamento interno de, no
mínimo, 64 GB (sessenta e quatro gigabytes); 
1.5.10.10. A COP deverá possuir, no mínimo,  ângulo horizontal de 117° (cento e
dezessete  graus) para gravações;
1.5.10.11. Deverá possuir sensor de no mínimo 2 (dois) Megapixels, para que se
obtenha a qualidade de imagem requerida neste processo, bem como realizar a
gravação de vídeo de no mínimo 25 FPS;
1.5.10.12. Deverá possuir bateria  de Lítio-íon recarregável ;
1.5.10.13. Caso a bateria possa ser retirada pelo  usuário, o equipamento deve 
registrar LOG com a informação para auditoria;
1.5.10.14. Permitir no mínimo 6 (seis) horas de gravação contínua com GPS ligado,
sem demandar recarga da bateria;
1.5.10.15. Suportar resistência à água, com índice de proteção mínimo  IP65;
1.5.10.16. A câmera deve resistir sem danos, à queda de no mínimo 1,20m (um
metro e vinte centímetros) de altura  do solo;
1.5.10.17. Gravar vídeo, no mínimo, em formato H264 - MPEG4;
1.5.10.18. Deve possuir microfone embutido de alta qualidade de captação de áudio,
permitindo a captação de todas as conversas num raio de no mínimo 3 (três) metros
do equipamento;
1.5.10.19. Ter funcionamento normal entre às temperaturas de -10ºC e 50ºC;
1.5.10.20. A câmera deve permitir gravação nos períodos diurnos e noturnos
(modo de visão noturna);
1.5.10.21. Deverá emitir relatórios (LOGs) com históricos de utilização da Body-
Worn-Camera;
1.5.10.22. Permitir o registro de caracteres nas imagens captadas em cada frame
para identificação da câmera com no mínimo 5 (cinco) caracteres (letras e números)
e a identificação do usuário com no mínimo 6 (seis) caracteres (letras e números);
1.5.10.23. Deve possuir a capacidade de gerar nas imagens captadas em cada
frame, a identificação da câmera, a identificação do usuário, a data/hora da gravação
e as coordenadas geográficas captadas pelo GPS;
1.5.10.24. Para confidencialidade e alta segurança, os dados  e os acessos deverão
ser  protegidos através de senha, de no mínimo 6 (seis) dígitos alfanuméricos;
1.5.10.25. As lentes e sensores da câmera devem fazer parte do corpo do
equipamento. Isso significa que não serão admitidos lentes ou sensores acoplados
ao corpo principal por fios, cabos ou conexões sem-fio. Exemplo: equipamentos em
que o gravador se compõe por um corpo e a lente por outro, unidos por um cabo ou
conexão sem-fio;
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1.5.10.26. Deverá possuir o recurso Pré Recorder Buffer (pré-gravação): recurso
para a gravação de, no mínimo, 30 (trinta) segundos anteriores ao acionamento
manual do botão de Gravação de imagem com áudio;
1.5.10.27. Deverá possuir a função pós-gravação até, no mínimo 60, (sessenta)
segundos, garantindo o registro dos fatos imediatamente posteriores ao
encerramento da gravação; 
1.5.10.28. Deve possuir GPS integrado,  com a geração obrigatória de arquivos no
formato “txt”, contendo todos os LOGs (registros) do GPS para garantir a
informação do local onde foram gravadas as imagens e sua rastreabilidade, caso o
local permita o uso da tecnologia do GPS;
1.5.10.29. Gerar arquivos de LOGs com o histórico de utilização da COP e
acionamento das suas funcionalidades;
1.5.10.30. Apresentar, na parte externa da câmera, o seu número identificador (ID
da câmera), para permitir a identificação rápida e fácil da câmera pelo usuário;
1.5.10.31. O equipamento poderá apresentar, em sua superfície externa, nome do
fabricante e logomarca de maneira discreta. 
1.5.10.32. As Câmeras Operacionais Portáteis deverão possuir, se necessário,
certificação da Anatel com comprovação na data da licitação;
1.5.10.33. As Câmeras Operacionais Portáteis deverão ser compatíveis com a
estação (dockstation) computadorizada especificada no Item 2 do Lote 3,  deste
Termo de Referência;
1.5.10.34. Caso seja possível o acesso aos arquivos pela própria câmera, deverá ser
mediante o uso de, no mínimo, senha;
1.5.10.35. Os arquivos já gravados na Câmera Operacional Portátil não deverão ser
perdidos por falha na alimentação de energia (bateria esgotada);
1.5.10.36. A solução deve permitir a possibilidade de cópia e descarregamento de
arquivos (download de áudio, imagens e vídeo) diretamente da COP ou por meio da
utilização de dockstation (carregador) individual, para PC externo. Para transmissão
dos arquivos, conforme este item, o sistema deverá exigir autenticação mediante o
uso de senha;
1.5.10.37. O software que acompanhar a compra da  COP deve possuir licença
perpétua;
1.5.10.38. Caso seja necessário atualização de versão do software da câmera, a
mesma não terá custo para a Contratante, pelo tempo mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses contados a partir do recebimento dos equipamentos constante neste
lote;
1.5.10.39. Para cada unidade de COP adquirida, deverá ser fornecido pela
Contratada, sem custo adicional para a Contratante, os seguintes acessórios:   

I - 01 (uma) Estação Doca Individual (dockstation unitária) com
porta USB ou cabo de comunicação e fonte de alimentação para
carregamento da bateria da câmera e descarga dos dados;
II - 01 (um) adaptador CA ou fonte para alimentação Bivolt
automático de tensão de entrada 110~220Vac, tomada de 03 (três)
pinos, conforme padrão brasileiro (INMETRO);
III - 02 (dois) Clips presilhas para  fixação ao uniforme/roupa;
IV - Caso necessário, arquivos contendo  driver do dispositivo e de
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instalação de software  e configuração da COP;
V - 02 (dois) cabos USB para alimentação e conexão da estação
(dock) individual com o computador; 
VI - 01 (um)  manual do usuário em português. 

 
1.5.11. LOTE 3 - ITEM 02: UNIDADE DE DOWNLOAD E RECARGA
ELÉTRICA AUTOMATIZADA COMPUTADORIZADA (DOCKSTATION OU DOCA)
PARA NO MÍNIMO 6 (SEIS) CÂMERAS SIMULTANEAMENTE COM
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) TB
(TERABYTES).
1.5.11.1. Unidade de Download e Recarga Elétrica Automatizada Computadorizada
(Dockstation ou Doca) com processamento interno, que deverá ser compatíveis com
as câmeras especificadas no Item 1 do Lote 3 deste Termo de Referência, para
gestão e armazenamento (Storage) local ou direcionado;
1.5.11.2. A Dockstation deverá ter a capacidade mínima de armazenamento
(Storage) local de 6 (seis) TB (terabytes);
1.5.11.3. A Dockstation deverá ter no mínimo 6 (seis) portas de conexão,
permitindo a alimentação e o descarregamento automático de dados, para no mínimo
6 (seis) câmeras simultaneamente, ampliando a capacidade de gestão das câmeras e
seu retorno ao uso;
1.5.11.4. A Dockstation deverá ser capaz de captar e armazenar os arquivos
captados pelas COP’s, enquanto as COP’s recarregam as suas baterias,
simultaneamente. Os arquivos armazenados em cada  Dockstation deverão ficar
disponíveis até que o espaço de armazenamento interno desta seja totalmente
utilizado; 
1.5.11.5. Deverá permitir o carregamento completo das baterias das câmeras em
no máximo 08 (oito) horas, para viabilizar o retorno das câmeras à operação no
menor espaço de tempo possível;
1.5.11.6. Caso a dockstation opere  com Sistema Operacional Windows ou
Linux  deverá ter, no mínimo, 03 (três) saídas do tipo USB, para conexão de mouse e
teclado e  caso a dockstation opere com Sistema Operacional Android 9.0 ou
superior e possua tela de reprodução de no mínimo 7" (sete polegadas) com recurso
de operabilidade por meio de Touch Screen , deverá possuir, no mínimo,  1 (uma)
saída do tipo USB;
1.5.11.7. Deverá ter, no mínimo, 01 (uma) saída para permitir a conexão de
monitor de vídeo externo . Caso a dockstation opere com Sistema Operacional
Android 9.0 ou superior e possua tela de reprodução de no mínimo 7" (sete
polegadas) com recurso de operabilidade por meio de Touch Screen, é dispensável a
exigência da saída para conexão de monitor de vídeo;
1.5.11.8. A Dockstation deverá permitir o gerenciamento e a associação de no
mínimo 24 (vinte e quatro) câmeras para cada estação;
1.5.11.9. Deverá ter no mínimo 01 (uma) conexão para inserção de disco rígido
externo;
1.5.11.10. Deverá ter interface de rede padrão 100/1000 Base T, implementando
protocolos TCP/IP, para conexão à rede da Contratante;
1.5.11.11. Deverá possuir processamento de CPU compatível com desempenho
ótimo para operação simultânea de todos os pontos de carregamento da
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Dockstation (carregamento de bateria e transferência de dados);
1.5.11.12. A dockstation deverá ser fornecida com sistema operacional (SO)
instalado. Será permitido SO Microsoft Windows 10 ou superior, ou Linux ou Android
9.0 ou superior;
1.5.11.13. Deverá possuir interface gráfica para operação, com integração do
sistema de arquivos de acordo com o Sistema Operacional instalado na dockstation;
1.5.11.14. Deverá possuir corpo em material resistente e durável;
1.5.11.15. A Dockstation deverá ser fornecida com cabo de força: padrão brasileiro
- INMETRO (tomada de 3 pinos);
1.5.11.16. Caso o Sistema Operacional instalado na dockstation seja o Microsoft
Windows, a Contratada deverá fornecer um Antivírus licenciado e homologado para o
sistema operacional, configurado e com suporte válido por 24 (vinte e quatro) meses
contados a partir do recebimento dos equipamentos constante neste lote;
1.5.11.17. Deverá ter saída de áudio para conexão com  caixa de som externo ou
possuir  ou speakers embutidos;
1.5.11.18. A Dockstation  deverá vir acompanhada dos seguintes itens:

I - 01 (Um) Monitor LED com, no mínimo, o tamanho da tela de 20’
(vinte polegadas), a resolução 1920 x 1080 - 60 Hz; pedestal incluso;
conexões: HDMI e VGA; voltagem: bivolt; cor: preto;
II - 01 (Um) teclado para microcomputador PC, cor preta, padrão
ABNT-2, conector padrão USB, com teclas de função na posição
horizontal, com no mínimo 107 teclas;
III - 01 (Um) mouse óptico, interface USB, mínimo de 2 botões e
scroll, com resolução mínima de 800dp.;
IV - 01 (uma) Caixa de Som  com  conexão compatível  com a
dockstation com no mínimo, 4W RMS, na cor preta, tecla power e
seletor de volume, saída para conexão de fones de ouvido e LED
indicativo;

1.5.11.19. Deverá permitir alimentação: bivolt 110/220V automática;
1.5.11.20. Deverá ter manual do usuário em português;
1.5.11.21. O objeto deve ser entregue com todas as suas funcionalidades
operantes e em perfeito funcionamento. A Contratada deverá configurar todas as
dockstations, inclusive com os números de IP fornecidos pela Contratante.

 
1.5.12. Software interno para a Dockstation:
1.5.12.1. Para cada Dockstation adquirida pela Contratante através do Item 2
do Lote 3,  a Contratada deverá fornecer, instalar e configurar, sem qualquer
ônus adicional para a Contratante, um Software (licença perpétua) para o
gerenciamento do Sistema de Armazenamento que deverá realizar o controle e
recuperação das gravações com o reconhecimento individualizado de cada câmera e
sua habilitação para transferência dos dados, inclusive de GPS;  
1.5.12.2. O software controlará os dados produzidos pelas COP’s, desde a sua
tomada no local dos fatos até o seu ou expurgo do sistema e deve possuir as
características descritas neste item:
1.5.12.3. O sistema deve garantir a visualização dos dados armazenados na

Termo de Referência PMMG/DTS-5 43399256         SEI 1250.01.0001756/2022-62 / pg. 49



Dockstation mediante autenticação de usuário e senha individual, durante o período
que o arquivo permanecer armazenado, incluindo-se arquivos de LOGs; 
1.5.12.4. O sistema deve garantir a visualização dos arquivos de LOGs, contendo
as Coordenadas Geográficas de GPS enviadas pela COP, desde que a informação
tenha sido captada pela COP;
1.5.12.5. O software interno deve ser compatível com o sistema operacional
instalado na dockstation;
1.5.12.6. Permitir a visualização/reprodução dos arquivos gravados (arquivos de
imagem, áudio e vídeo), mediante a utilização de senha;
1.5.12.7. Permitir a cópia dos arquivos gravados (arquivos de imagem, áudio e
vídeo);
1.5.12.8. O(s) software(s) que acompanham a Dockstation devem possuir licença
perpétua;
1.5.12.9. Durante o período de garantia da Dockstation, caso seja necessário
atualização de versão do software da Dockstation, a Contratada deverá realizar a
referida atualização e sem custo para a Contratante, pelo tempo mínimo de 24
(vinte e quatro) meses contados a partir do recebimento dos equipamentos
constante neste lote;
1.5.12.10. O gerenciamento e o armazenamento dos arquivos captados pelas
COP’s deverá obedecer a rotina descritas nos itens a seguir:

I - O armazenamento dos dados gerados pelas COP’s deverá ser
realizado inicialmente na memória interna da própria COP;
II -  Posteriormente, durante o período que a bateria desta estiver
sendo recarregada na Unidade de Download e Recarga Elétrica
Automatizada Computadorizada (Dockstation), os arquivos captados
pelas COP’s deverão ser transmitidos automaticamente para a unidade
de armazenamento da Dockstation (armazenamento local), onde
permanecerão arquivados até que a capacidade de armazenamento
desta seja atingida e haja a sobregravação com novos arquivos;
III - A sobregravação obedecerá uma ordem cronológica, iniciando
pelo arquivo mais antigo até o mais recente, após a transmissão dos
arquivos captados pelas COP’s para as dockstations;
IV - Após a transferência dos dados, o sistema deverá
automaticamente apagar os arquivos que foram captados e que estão
presentes na memória interna da COP.

 
1.5.13. LOTE 4 - ITEM 1: CÂMERA OPERACIONAL PORTÁTIL (COP)
INDIVIDUAL PARA A ATIVIDADE POLICIAL (BODY-WORN-CAMERA) COM
GPS INTEGRADO.
1.5.13.1. Câmera Operacional Portátil com GPS integrado destinada à atividade
policial, de uso corporal individual, para atender as especificidades das atividades;
1.5.13.2. As COPs deverão ser fornecidas com todos os acessórios necessários
para operação na Contratante, com as características descritas abaixo: 
1.5.13.3. Ter no máximo as dimensões de 120mm (altura) x 80mm (largura) x
40mm (profundidade). A dimensão da câmera influencia diretamente na sua fixação e
na estabilidade da gravação. Quanto menor a câmera, mais facilmente ela é fixada no
fardamento e, consequentemente, mais estável são as imagens gravadas. Além
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disso, o tamanho da câmera influencia o conforto de seu uso;
1.5.13.4. Ter  no máximo  o peso de 250 gramas com a bateria. Da mesma forma
que a dimensão, o peso da câmera influencia diretamente na sua fixação e na
estabilidade da gravação. Quanto mais leve a câmera, mais facilmente ela é fixada no
uniforme e, consequentemente, mais estável são as imagens gravadas. Além disso, o
peso da câmera influencia o conforto de seu uso. Uma câmera mais leve traz
conforto ao usuário, já que ela estará fixa em seu fardamento;
1.5.13.5. Possuir Botão Liga/Desliga, de fácil operação, com recurso que evite seu
acionamento acidental. A função desligar a COP deverá ocorrer após o acionamento
constante da tecla por pelo menos 2 (dois) segundos ou mediante, pelo menos,
duplo clique ou outro mecanismo de segurança, a fim de impedir que o usuário
desligue o equipamento indesejadamente; 
1.5.13.6. Possuir Botão Início/Fim da gravação localizado no corpo da câmara em
local de fácil acesso e de fácil operação, que permita ao usuário acioná-lo
rapidamente, com a certeza de início de gravação de ocorrência, além de indicativo
sonoro ou luz intermitente ou vibração que indique que a gravação da COP está em
curso. Ao acionar o botão de gravação, a câmera começará a gravar
automaticamente;
1.5.13.7. Deverá possuir aviso sonoro ou de vibração ou de iluminação indicando
que as funções  liga/desliga, começo/fim de gravação foram acionadas, para que o
usuário tenha a informação clara do status da câmera;
1.5.13.8. A Câmera Operacional Portátil deve gravar ininterruptamente, após o
botão início da gravação ser acionado e enquanto o botão fim da gravação não for
pressionado. Enquanto estiver ocorrendo a gravação, a COP deverá emitir sinal
luminoso indicativo de que uma gravação está em curso;
1.5.13.9. A câmera deverá possuir a capacidade de armazenamento interno de, no
mínimo, 64 GB (sessenta e quatro gigabytes); 
1.5.13.10. A COP deverá possuir, no mínimo,  ângulo de 117° (cento e dezessete
graus) para gravações;
1.5.13.11. Deverá possuir sensor de no mínimo 2 (dois) Megapixels, para que se
obtenha a qualidade de imagem requerida neste processo, bem como realizar a
gravação de vídeo de no mínimo 25 FPS;
1.5.13.12. Deverá possuir bateria  de Lítio-íon recarregável;
1.5.13.13. Caso a bateria possa ser retirada pelo usuário, o equipamento deve 
registrar LOG com a informação para auditoria;
1.5.13.14. Permitir no mínimo 6 (seis) horas de gravação contínua, sem demandar
recarga da bateria, com GPS  ligado;
1.5.13.15. Suportar resistência à água, com índice de proteção mínimo  IP65;
1.5.13.16. A câmera deve resistir sem danos, à queda de no mínimo 1,20m (um
metro e vinte centímetros) de altura  do solo;
1.5.13.17. Gravar vídeo, no mínimo, em formato H264 - MPEG4;
1.5.13.18. Deve possuir microfone embutido de alta qualidade de captação de áudio,
permitindo a captação de todas as conversas num raio de no mínimo 3 (três) metros
do equipamento;
1.5.13.19. Ter funcionamento normal entre às temperaturas de -10ºC e 50ºC;
1.5.13.20. A câmera deve permitir gravação nos períodos diurnos e noturnos
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(modo de visão noturna);
1.5.13.21. Deverá emitir relatórios (LOGs) com históricos de utilização da Body-
Worn-Camera;
1.5.13.22. Permitir o registro de caracteres nas imagens captadas em cada frame
para identificação da câmera com no mínimo 5 (cinco) caracteres (letras e números)
e a identificação do usuário com no mínimo 6 (seis) caracteres (letras e números);
1.5.13.23. Deve possuir a capacidade de gerar nas imagens captadas em cada
frame, a identificação da câmera, a identificação do usuário, a data/hora da gravação
e as coordenadas geográficas captadas pelo GPS;
1.5.13.24. Para confidencialidade e alta segurança, os dados  e os acessos deverão
ser  protegidos através de senha, de no mínimo 6 (seis) dígitos alfanuméricos;
1.5.13.25. As lentes e sensores da câmera devem fazer parte do corpo do
equipamento. Isso significa que não serão admitidos lentes ou sensores acoplados
ao corpo principal por fios, cabos ou conexões sem-fio. Exemplo: equipamentos em
que o gravador se compõe por um corpo e a lente por outro, unidos por um cabo ou
conexão sem-fio;
1.5.13.26. Deverá possuir o recurso Pré Recorder Buffer (pré-gravação): recurso
para a gravação de, no mínimo, 30 (trinta) segundos anteriores ao acionamento
manual do botão de Gravação de imagem com áudio;
1.5.13.27. Deverá possuir a função pós-gravação até, no mínimo 60, (sessenta)
segundos, garantindo o registro dos fatos imediatamente posteriores ao
encerramento da gravação; 
1.5.13.28. Deve possuir GPS integrado,  com a geração obrigatória de arquivos no
formato “txt”, contendo todos os LOGs (registros) do GPS para garantir a
informação do local onde foram gravadas as imagens e sua rastreabilidade, caso o
local permita o uso da tecnologia do GPS;
1.5.13.29. Gerar arquivos de LOGs com o histórico de utilização da COP e
acionamento das suas funcionalidades;
1.5.13.30. Apresentar, na parte externa da câmera, o seu número identificador (ID
da câmera), para permitir a identificação rápida e fácil da câmera pelo usuário;
1.5.13.31. O equipamento poderá apresentar, em sua superfície externa, nome do
fabricante e logomarca de maneira discreta. 
1.5.13.32. As Câmeras Operacionais Portáteis deverão possuir, se necessário,
certificação da Anatel com comprovação na data da licitação;
1.5.13.33. As Câmeras Operacionais Portáteis deverão ser compatíveis com a
estação (dockstation) computadorizada especificada no Item 2 do Lote 4,  deste
Termo de Referência;
1.5.13.34. Caso seja possível o acesso aos arquivos pela própria câmera, deverá ser
mediante o uso de senha;
1.5.13.35. Os arquivos já gravados na Câmera Operacional Portátil não deverão ser
perdidos por falha na alimentação de energia (bateria esgotada);
1.5.13.36. A solução deve permitir a cópia e descarregamento de arquivos
(download de áudio, imagens e vídeo) diretamente da COP ou por meio da utilização
de dockstation (carregador) individual, para PC externo, através de conexão por
porta USB. Para transmissão dos arquivos, conforme este item, o sistema deverá
exigir autenticação mediante o uso de senha;
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1.5.13.37. A solução deve permitir que os arquivos captados pela COP sejam
gerenciados em PC externo, mediante autenticação por meio de senha, através de
conexão diretamente na COP ou por meio da utilização de dockstation (carregador)
individual, via conexão por porta USB. 
1.5.13.38. O software interno da  COP deve possuir licença perpétua;
1.5.13.39. Caso seja necessário atualização de versão do software interno da
câmera (firmware), a mesma não terá custo para a Contratante, pelo tempo
mínimo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do recebimento dos
equipamentos constante neste lote;
1.5.13.40. Para cada unidade de COP adquirida, deverá ser fornecido pela
Contratada, sem custo adicional para a Contratante, os seguintes acessórios:   

I - 01 (uma) Estação Doca Individual (dockstation unitária) com
porta USB ou cabo de comunicação e fonte de alimentação para
carregamento da bateria da câmera e descarga dos dados;
II - 01 (um) adaptador CA ou fonte para alimentação Bivolt
automático de tensão de entrada 110~220Vac, tomada de 03 (três)
pinos, conforme padrão brasileiro (INMETRO);
III - 02 (dois) Clips presilhas para  fixação ao uniforme/roupa;
IV - Caso necessário, arquivos contendo  driver do dispositivo e de
instalação de software  e configuração da COP;
V - 02 (dois) cabos USB para alimentação/conexão da estação
(dock) individual/COP com o computador; 
VI - 01 (um)  manual do usuário em português.

 
1.5.14. LOTE 4 - ITEM 02: UNIDADE DE DOWNLOAD E RECARGA
ELÉTRICA AUTOMATIZADA COMPUTADORIZADA (DOCKSTATION OU DOCA)
PARA NO MÍNIMO 6 (SEIS) CÂMERAS SIMULTANEAMENTE COM
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) TB
(TERABYTES).
1.5.14.1. Unidade de Download e Recarga Elétrica Automatizada Computadorizada 
(Dockstation ou Doca) computadorizada com processamento interno, que deverá
ser compatível com as câmeras especificadas no Item 1 do Lote 4 deste Termo de
Referência, para gestão e armazenamento (Storage) local ou direcionado;
1.5.14.2. A Dockstation deverá ter a capacidade mínima de armazenamento
(Storage) local de 6 (seis) TB (terabytes);
1.5.14.3. A Dockstation deverá ter no mínimo 6 (seis) portas de conexão,
permitindo a alimentação e o descarregamento automático de dados, para no mínimo
6 (seis) câmeras simultaneamente, ampliando a capacidade de gestão das câmeras e
seu retorno ao uso;
1.5.14.4. A Dockstation deverá ser capaz de captar e armazenar os arquivos
captados pelas COP’s, enquanto as COP’s recarregam as suas baterias,
simultaneamente. Os arquivos armazenados em cada  Dockstation deverão ficar
disponíveis até que o espaço de armazenamento interno desta seja totalmente
utilizado; 
1.5.14.5. Deverá permitir o carregamento completo das baterias das câmeras em
no máximo 08 (oito) horas, para viabilizar o retorno das câmeras à operação no
menor espaço de tempo possível;
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1.5.14.6. Caso a dockstation opere  com Sistema Operacional Windows ou
Linux  deverá ter, no mínimo, 03 (três) saídas do tipo USB, para conexão de mouse e
teclado e  caso a dockstation opere com Sistema Operacional Android 9.0 ou
superior e possua tela de reprodução de no mínimo 7" (sete polegadas) com recurso
de operabilidade por meio de Touch Screen , deverá possuir, no mínimo,  1 (uma)
saída do tipo USB;
1.5.14.7. Deverá ter, no mínimo, 01 (uma) saída para permitir a conexão de
monitor de vídeo externo. Caso a dockstation opere com Sistema Operacional
Android 9.0 ou superior e possua tela de reprodução de no mínimo 7" (sete
polegadas) com recurso de operabilidade por meio de Touch Screen, é dispensável a
exigência da saída para conexão de monitor de vídeo;
1.5.14.8. A Dockstation deverá permitir o gerenciamento e a associação de no
mínimo 24 (vinte e quatro) câmeras para cada estação;
1.5.14.9. Deverá ter no mínimo 01 (uma) conexão para inserção de disco rígido
externo;
1.5.14.10. Deverá ter interface de rede padrão 100/1000 Base T, implementando
protocolos TCP/IP, para conexão à rede da Contratante;
1.5.14.11. Deverá possuir processamento de CPU compatível com desempenho
ótimo para operação simultânea de todos os pontos de carregamento da
Dockstation (carregamento de bateria e transferência de dados);
1.5.14.12. A dockstation deverá ser fornecida com sistema operacional (SO)
instalado. Será permitido SO Microsoft Windows 10 ou superior, ou Linux ou Android
9.0 ou superior;
1.5.14.13. Deverá possuir interface gráfica para operação, com integração do
sistema de arquivos de acordo com o Sistema Operacional instalado na dockstation;
1.5.14.14. Deverá possuir corpo em material resistente e durável;
1.5.14.15. A Dockstation deverá ser fornecida com cabo de força: padrão brasileiro
- INMETRO (tomada de 3 pinos);
1.5.14.16. Caso o Sistema Operacional instalado na dockstation seja o Microsoft
Windows, a Contratada deverá fornecer um Antivírus licenciado e homologado para
o sistema operacional, configurado e com suporte válido por 24 (vinte e quatro)
meses contados a partir do recebimento dos equipamentos constante neste lote;
1.5.14.17. Deverá ter saída de áudio para conexão com  caixa de som externo ou
possuir  ou speakers embutidos;
1.5.14.18. A Dockstation deverá vir acompanhada dos seguintes itens:

I - 01 (Um) Monitor LED com, no mínimo, o tamanho da tela de 20’
(vinte polegadas), a resolução 1920 x 1080 - 60 Hz; pedestal incluso;
conexões: HDMI e VGA; voltagem: bivolt; cor: preto;
II - 01 (Um) teclado para microcomputador PC, cor preta, padrão
ABNT-2, conector padrão USB, com teclas de função na posição
horizontal, com no mínimo 107 teclas;
III - 01 (Um) mouse óptico, interface USB, mínimo de 2 botões e
scroll, com resolução mínima de 800dp.;
IV - 01 (uma) Caixa de Som  com  conexão compatível  com a
dockstation com no mínimo, 4W RMS, na cor preta, tecla power e
seletor de volume, saída para conexão de fones de ouvido e LED
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indicativo;
1.5.14.19. Deverá permitir alimentação: bivolt 110/220V automática;
1.5.14.20. Deverá ter manual do usuário em português;
1.5.14.21. O objeto deve ser entregue com todas as suas funcionalidades
operantes e em perfeito funcionamento. A Contratada deverá configurar todas as
dockstations, inclusive com os números de IP fornecidos pela Contratante.

 
1.5.15. Software interno para a Dockstation:
1.5.15.1. Para cada Dockstation adquirida pela Contratante através do Item 2
do Lote 4,  a Contratada deverá fornecer, instalar e configurar, sem qualquer
ônus adicional para a Contratante, um Software (licença perpétua) para o
gerenciamento do Sistema de Armazenamento que deverá realizar o controle e
recuperação das gravações com o reconhecimento individualizado de cada câmera e
sua habilitação para transferência dos dados, inclusive de GPS;  
1.5.15.2. O Software controlará os dados produzidos pelas COP’s, desde a sua
tomada no local dos fatos até o seu ou expurgo do sistema e deve possuir as
características descritas neste item:
1.5.15.3. O sistema deve garantir a visualização dos dados armazenados na
Dockstation mediante autenticação de usuário e senha individual, durante o período
que o arquivo permanecer armazenado, incluindo-se arquivos de LOGs; 
1.5.15.4. O sistema deve garantir a visualização dos arquivos de LOGs, contendo
as Coordenadas Geográficas de GPS enviadas pela COP, desde que a informação
tenha sido captada pela COP;
1.5.15.5. O software interno deve ser compatível com o sistema operacional
instalado na dockstation;
1.5.15.6. Permitir a visualização/reprodução dos arquivos gravados (arquivos de
imagem, áudio e vídeo), mediante a utilização de senha;
1.5.15.7. Permitir a cópia dos arquivos gravados (arquivos de imagem, áudio e
vídeo);
1.5.15.8. O(s) software(s) que acompanham a Dockstation devem possuir licença
perpétua;
1.5.15.9. Caso seja necessário atualização de versão do software da Dockstation,
a Contratada deverá realizar a referida atualização e sem custo para a
Contratante, pelo tempo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir do
recebimento dos equipamentos constante neste lote;
1.5.15.10. O gerenciamento e o armazenamento dos arquivos captados pelas
COP’s deverá obedecer a rotina descritas nos itens a seguir:

I - O armazenamento dos dados gerados pelas COP’s deverá ser
realizado inicialmente na memória interna da própria COP;
II -  Posteriormente, durante o período que a bateria desta estiver
sendo recarregada na Unidade de Download e Recarga Elétrica
Automatizada Computadorizada (Dockstation), os arquivos captados
pelas COP’s deverão ser transmitidos automaticamente para a unidade
de armazenamento da Dockstation (armazenamento local), onde
permanecerão arquivados até que a capacidade de armazenamento
desta seja atingida e haja a sobregravação com novos arquivos;
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III - A sobregravação obedecerá uma ordem cronológica, iniciando
pelo arquivo mais antigo até o mais recente, após a transmissão dos
arquivos captados pelas COP’s para as dockstations;
IV - Após a transferência dos dados, o sistema deverá
automaticamente apagar os arquivos que foram captados e que estão
presentes na memória interna da COP.

 
2. DOS LOTES:
2.1. LOTE EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:
2.1.1. O LOTE 4 (quatro) é de cota reservada a participação exclusiva para
contratação de ME e EPP, conforme estabelecido no art. 48, III, da LC no  123/2006 e
no Decreto Estadual nº 47.437/2018.
2.1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá
ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
2.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
2.1.4. Os itens dos lotes foram agrupados tendo em vista os aspectos técnicos
necessários à implementação  da solução  com foco na segurança pública do Estado
de Minas Gerais. 
 
3.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. Notadamente as ações das Operações Policiais Militares no Estado de
Minas Gerais (PMMG) vêm obtendo resultados expressivos nas reduções de índices
criminais, bem como no aumento expressivo da sensação de segurança do cidadão,
sendo Minas Gerais considerado o Estado mais seguro do país (fonte: Ministério da
Justiça e Segurança Pública, 2021).
3.2. A PMMG tem investido na qualificação de seu capital humano, em novos
métodos de trabalho e em novas tecnologias para continuar a melhorar sua
prestação de serviço à população Mineira.
3.3. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em sua missão constitucional de
prevenção criminal e manutenção da ordem, deve propiciar o fortalecimento da
segurança pública e consequente melhoria da qualidade de vida do cidadão. Para
tanto, a Corporação planeja e realiza diuturnamente ações e operações preventivas e
de reação qualificada, em parceria com a comunidade e outros órgãos públicos e
privados, com vistas a obter melhores resultados no emprego do policiamento
ostensivo. 
3.4. Não obstante a prioridade na atuação preventiva, a PMMG atende
diariamente a sociedade nos chamados via telefone de emergência 190, bem como
realiza intervenções que resultam em prisões. Somente no ano de 2021, foram
realizadas 212.630 prisões de autores de delitos em todo o estado. 
3.5. Neste contexto, para que a persecução penal possa ter maior efetividade
no seu conjunto probatório, a partir da confirmação dos fatos, de acordo com a
atuação policial no local de ocorrência, o uso de câmeras mostra-se como uma das
estratégias a serem implementadas. 
3.6. Uma forma mundialmente utilizada para produção de provas é o
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emprego das  Câmeras Operacionais Portáteis, conhecidas pelo seu nome em inglês
Body Worn Câmera, ou simplesmente body cam. 
3.7. Por se tratar de uma tecnologia e ferramenta nova de emprego no
policiamento ostensivo, mostra-se importante trabalhar com a concepção de Projeto
Piloto, no qual serão realizados estudos, testes, experimentos, metodologia, não só
sobre a melhor aquisição, mas seu formato de emprego operacional.
3.8. A PMMG entende que a aquisição de Câmeras Operacionais Portáteis, por
meio deste Projeto Piloto, se mostra necessária e contribuirá para potencializar a
produção de provas nas atuações policiais e aumentar a transparência nas
intervenções junto à sociedade.   
3.9. Neste sentido, investimentos em soluções desta natureza se alinham ao
que há de mais atual no campo da tecnologia policial.
3.10. Para fins deste projeto, adotaremos a terminologia Câmera Operacional
Portátil (COP) ou, quando estiver no plural,  Câmeras Operacionais Portáteis
(COP’s).  

 
4.  OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. Solicitação: Aquisição de Câmeras Operacionais Portáteis (COP). 
4.2. Necessidade: Atualização tecnológica para a melhoria da gestão dos
dados  digitais produzidos  por Câmeras Operacionais Portáteis (COP). 
4.3. Resultado Esperado: Possibilitar o aprimoramento do sistema de vídeo
já utilizado pela Polícia Militar de Minas Gerais, para impulsionar ainda mais o serviço
operacional, assim como garantir que o policial militar possa complementar os
registros policiais com fotos e vídeos, o que permitirá às autoridades de polícia
judiciária, civil ou militar, tomar conhecimento dos dados produzidos, além de garantir
a transparência das ações, aumentando ainda mais a confiabilidade da sociedade nos
serviços prestados na área de segurança pública pela Polícia Militar Mineira.

 
5. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
5.1. A licitação se dará por meio de Pregão Eletrônico para Registro de
Preços, tipo menor preço global (do lote), por se tratar de materiais comuns, e ainda
devido ao fato de que a definição dos itens licitados utiliza especificações usuais no
mercado, visando alcançar um maior número de participantes e possibilitando que os
interessados possam atingir  o menor e melhor preço a ser contratado  em razão do
agrupamento de itens de natureza tecnológica e compatíveis entre si.
 
6. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
6.1. Apesar de discricionário à Administração, toda escolha ocorre a partir de
uma motivação e consideração de alternativas. Para o caso em questão a permissão
de consórcios é a alternativa mais lógica pois não impacta em nada no objeto a ser
contratado. Não permitir, então, seria restringir competição sem fundamentação
para tal, o que a nosso ver seria inadmissível. Entendemos assim que, por não trazer
qualquer prejuízo à Administração, ou impactar na contratação e execução do objeto,
a participação e eventual contratação por empresas consorciadas. Pelo contrário, a
junção de empresas com expertises de negócios distintas pode qualificar a prestação
de serviços e ser mais vantajosa para a Administração. Sem razões para impedir a
participação e restringir a disputa no certame, manifestamos pela possibilidade e
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previsibilidade, em edital, da participação de consórcios.
6.2. O objetivo de admitir a participação de empresas reunidas em consórcio
na licitação é aumentar a competitividade, possibilitando que empresas que
isoladamente não teriam condições de disputar aquele certame, por falta de recursos
financeiros, ou por restrição na comprovação da capacidade técnica, ou por não
deter todo o conhecimento necessário às diversas atividades envolvidas na
contratação, ou ainda por outra razão nesse sentido, possam se associar com uma
ou mais empresas na mesma situação, as quais, em conjunto, consigam alcançar
aquilo que necessário para a disputa da licitação e a execução do contrato.
6.3. Será facultada a participação de consórcio de empresas, aplicando-se à
contratação a legislação específica, como os artigos 278 e 279 da Lei n.º 6.404/76,
que regulamenta parte da organização dos consórcios.
6.4. Será facultada a participação de empresas estrangeiras, desde que
devidamente autorizada por Decreto, em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir, ou na condição de consorciada com empresa nacional.
6.5. Em se tratando de consórcio, deverão ser observadas as seguintes
regras:
6.5.1. Compromisso público ou particular de constituição de consórcio,
subscrito pelos consorciados, o qual deverá, com clareza e precisão, constar
indicação da empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições
de liderança fixadas neste edital;
6.5.2. São condições de liderança da empresa responsável pelo consórcio: ter
poderes expressos para receber citação e responder judicialmente pelas demais
consorciadas e ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as
fases do presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de
recursos, firmar o contrato e praticar todos os atos necessários.
6.5.3. Composição do consórcio: deverão ser definidos o objetivo do consórcio,
a proporção econômica e financeira da respectiva participação de cada consorciado,
e a obrigação de cada um dos consorciados em relação ao objeto da licitação;
6.5.4. Compromisso expresso de responsabilidade solidária de todos os
consorciados pelos atos praticados sob o consórcio em relação à licitação, bem
como pelos encargos fiscais administrativos referentes ao objeto da licitação;
6.5.5. Compromisso de que o consórcio não terá, sob qualquer forma, sua
composição e/ou constituição alterada sem anuência da Contratante;
6.5.6. Cada empresa consorciada deverá apresentar os documentos exigidos
para habilitação, de forma individual, conforme requerido no Edital, com exceção das
exigências de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que poderão referir-se à apenas uma das
consorciadas, independentemente de ser a empresa líder do consórcio;
6.5.7. No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira;
6.5.8. É vedada a participação de empresa consorciada na mesma licitação em
mais de um consórcio ou isoladamente e em consórcio, ou na qualidade de
subempreiteira, se for PROPONENTE em qualquer modalidade; e
6.5.9. O licitante vencedor, fica obrigado a promover, antes da celebração do
contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de
constituição.
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7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.1. As empresas interessadas em participar do certame, para o Lote 2
deverão apresentar Atestado(s) de capacidade técnica, operacional e profissional,
anterior, em contratos de natureza e porte similares, fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privados, que contemplem parcelas consideradas de
valor significativo e maior relevância e complexidade técnica do Termo de Referência,
qual seja, quantitativo máximo de Câmeras Operacionais Portáteis estabelecidas
neste Termo de Referência,  compreendendo os requisitos abaixo relacionados:
7.2. Para o Lote 2: deverá ser apresentado Atestado(s) comprobatório(s) da
capacidade técnica da Licitante para fornecimento de equipamentos com
características iguais ou similar ao objeto de maior relevância, qual seja, Câmera
Operacional Portátil, o quantitativo mínimo de 2% (dois por cento) das quantidades
apresentadas neste Termo de Referência;
7.3. Os atestados deverão conter:
7.3.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone).
7.3.2. Local e data de emissão.
7.3.3. Nome, cargo, telefone e a assinatura do responsável pela veracidade das
informações.
7.3.4. Período da execução da atividade.
7.4. Para atendimento do quantitativo indicado subitem do item 7.2, é
admitido o somatório de atestados de empresa constituída em regime de consórcio,
ou o somatório de atestados de empresas do mesmo grupo, desde que compatíveis
com as características do objeto da licitação.
7.5. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da Contratante e local em que foram executadas as
atividades.
 
8. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
8.1. O critério de julgamento será o de menor lance por lote, apurado de
acordo com a  Proposta Comercial.
8.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do
preço em relação ao valor estimado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto
n.º 48.012/2020.
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para todos os fins
aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas neste Edital, contenha vícios
insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.
8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
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8.3.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.3.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita;
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no sistema, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.10. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto no Edital.
 
9. FORMAÇÃO DE PREÇOS
9.1.  O 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 do preço ofertado e/ou valor contratado.
Sujeitando-se ainda o licitante vencedor, sem prejuízo de outras sanções, às
sanções administrativas pela não manutenção da proposta.
9.2. Considerar-se-á o licitante como especializado no fornecimento dos
materiais e/ou serviços que compõem os objetos de cada lote e seus respectivos
itens e apto a detectar eventuais omissões deste Termo de Referência, de forma a
considerar todos os custos envolvidos na perfeita execução do contrato.
9.3. Todos os custos envolvidos na perfeita execução do contrato deverão
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estar inclusos no preço final do objeto licitado. Além disso, o licitante deverá
considerar ainda o(s) seguinte(s) aspecto(s) para a formação do preço da sua
proposta:
9.3.1. As COP’s serão empregadas em Unidades e portfólios de serviços
definidos de acordo com os critérios de empenho operacional, observando os
objetivos básicos da aquisição;
9.3.2. A Contratada (licitante vencedor) deverá prestar garantia ao objeto
licitado e dar o suporte técnico necessário para o funcionamento da solução nos
prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.  
9.3.3. Para equipamentos que a legislação brasileira exija homologação ou
licenças pelas agências nacionais reguladoras, caberá à Contratada, a suas
expensas,  providenciar e apresentar os devidos certificados (exemplo: homologação
Anatel).
 
10.  DO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO
10.1. No primeiro fornecimento de itens dos Lotes 1, 2 e 3 a Contratada
deverá fornecer treinamento presencial para 20 (vinte) usuários das COPs e
para 10 (dez) técnicos de manutenção, bem como no primeiro fornecimento de
itens do Lote 4 a Contratada deverá fornecer treinamento presencial para 4
(quatro) usuários das COPs e para 3 (três) técnicos de manutenção, nas
dependências da Contratante, após agendamento prévio com a Contratante, nas
condições abaixo: 
10.1.1.  A Contratada será responsável pelo fornecimento de todo material
didático em Português, tanto para aulas práticas quanto para aulas teóricas e deverá
dividir os itens a seguir em módulos, sendo que cada um deverá ter uma carga
horária compatível com o solicitado;
10.1.2.  O cronograma do curso, com a carga horária e uma cópia do material
didático, deverá ser previamente enviado para aprovação prévia da Contratante. A
Contratante poderá determinar à Contratada alterações no material de acordo
com o que ela julgar necessário para atendimento de todos os itens do treinamento;
10.1.3.  O local para o treinamento será no seguinte endereço: Centro de
Tecnologia  em Telecomunicações (CTT), localizado na Avenida Amazonas n° 6455,
Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG, entrada pelo 5º Batalhão da Polícia Militar, no
horário de 09:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:00h nos dias úteis, com exceção das
quartas-feiras, cujo o horário é das 09:00h às 12:00h.  Será de responsabilidade da
Contratada a estruturação do laboratório onde serão ministradas as aulas, com
fornecimento de todos os equipamentos, acessórios e softwares que eventualmente
se façam necessários.
10.1.4.  A Contratada deverá prestar, sem custo à Contratante, serviço de
suporte técnico para usuários da solução, através de email ou telefone;
10.1.5. Treinamento presencial para Operação da Solução Integrada de
Captação, Armazenamento, Configuração  e Transmissão:
10.1.5.1. A carga horária mínima de 08 (oito) horas para um grupo de 10 (dez)
usuários, no caso do Item 2 do Lote 4 para, no mínimo, grupo de 3 (três)
usuários;
10.1.5.2. O treinamento deverá contemplar informações detalhadas e objetivas
sobre a configuração, administração e programação, além da  explanação detalhada
de TODOS os recursos disponíveis na solução.
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10.1.6. Treinamento presencial para Operação da Câmera Operacional Portátil (
referente a todos os lotes). 
10.1.6.1. A carga horária mínima de 06 (seis) horas para um grupo de 10 (dez)
usuários, no caso do Item 2 do Lote 4 para, no mínimo, grupo de 3 (três)
usuários;
10.1.6.2. O treinamento deverá contemplar informações detalhadas e objetivas
sobre as características e operação, além da  explanação detalhada de TODOS os
recursos da COP.
10.1.7. Treinamento presencial para operação do Software de
videomonitoramento em tempo real (livestreaming)  e Software de
Gerenciamento Remoto das Dockstations referente aos Itens  4 e 5 do 
Lote 2.
10.1.7.1. A carga horária mínima de 08 (oito) horas para um grupo de 20 (vinte)
pessoas;
10.1.7.2. O treinamento deverá contemplar informações detalhadas e objetivas
sobre as características e operação, configuração , além da  explanação detalhada de
TODOS os recursos do Software de Gerenciamento Remoto e Software de
videomonitoramento em tempo real.
10.1.8. Treinamento presencial para operação do Software das  Dockstation 
referente ao Item  2 do  Lote 1, Item 2 do  Lote 2, Item 2 do  Lote 3 e do
Item 2 do Lote 4.
10.1.8.1. A carga horária mínima de 08 (oito) horas para um grupo de 20 (vinte)
pessoas, no caso do Item 2 do Lote 4 para, no mínimo, grupo de 5 (cinco)
pessoas;
10.1.8.2. O treinamento deverá contemplar informações detalhadas e objetivas
sobre as características e operação, configuração , além da  explanação detalhada de
TODOS os recursos do Software de Gerenciamento do Sistema.
10.1.9. Treinamento presencial para Manutenção e Configuração da Câmera
Operacional Portátil, Plataforma de visualização  de streaming de vídeo,   Software de
Gerenciamento do Sistema: 
10.1.9.1. A carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas para um grupo de 10
(dez) pessoas, no caso do Item 2 do Lote 4 para, no mínimo, grupo de 3 (três)
pessoas;
10.1.9.2. O treinamento de manutenção e configuração tem a finalidade de
transmissão de conhecimento para continuação da operacionalidade dos
equipamentos ao final do período de garantia;
10.1.9.3. O treinamento deverá contemplar informações detalhadas e objetivas
sobre os principais itens de manutenção e configuração;
10.1.9.4. O treinamento deverá incluir também as características e
operacionalidades da API (Application Programming Interface) fornecida para
integração com outros sistemas.
10.1.10. O treinamento se limita à transmissão de conhecimento de todas as
funcionalidades da Câmera Operacional Portátil, do Software de Gestão dos Dados
Digitais e da Solução Integrada de Captação, Armazenamento e Transmissão. Caberá
a Contratante estabelecer e efetuar o treinamento que versa sobre o Procedimento
Operacional Padrão - POP - de uso da Câmera Operacional Policial.
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11.  DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 
11.1.  Prazo de Entrega para todos os lotes e itens:    
11.1.1.  Até 90 (noventa) dias corridos contados do dia seguinte ao recebimento
da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
11.1.2.  Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o
fornecedor do produto poderá solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da
Contratante aceitar a solicitação, desde que não haja prejuízo.
11.1.3. A entrega fracionada poderá ser solicitada à Contratante, desde que
apresentada justificativas a serem avaliadas, e considerando uma quantidade mínima
a ser estabelecida pela Contratante, sendo necessário a entrega do todos os
acessórios do item adquirido. O pagamento poderá ser realizado de acordo com a
entrega fracionada.
11.2. Do Local e Horário de Entrega: 
11.2.1.  Os materiais deverão ser entregues, após agendamento prévio por meio
do telefone 31-2123-114 ou e-mail, no seguinte endereço: CTT/CSA-TIC, localizado na
Avenida Amazonas n° 6455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG, entrada pelo 5º
Batalhão da Polícia Militar, no horário de 09:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:00h nos
dias úteis, com exceção das quartas-feiras, cujo o horário é das 09:00h às 12:00h.
11.3. Condições de recebimento:
11.3.1. Os produtos serão recebidos:
11.3.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com a especificação, oportunidade em que
se observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em
confronto com a respectiva nota de empenho; 
11.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento provisório. 
11.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo
ser providenciada a mão-de-obra necessária. 
11.3.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) será realizado pela Comissão
Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s)
produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas
posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da
Lei n.º 8.078/90. 
11.4. Cronograma físico-financeiro:
11.4.1. Não se aplica. 
 
12.  DO PAGAMENTO: 
12.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pela Contratante.
12.2. O pagamento de entrega parcelada será realizado de acordo com a nota
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fiscal emitida, entrega efetiva, observado o item 11.1.3.
12.3. Para pagamento referente ao primeiro fornecimento faz-se necessário o
treinamento previsto neste Termo de Referência.
 
13.  DO CONTRATO
13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º,
XXI, da Lei 10.520/2002.
13.2. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, sem prejuízo do prazo de
garantia  de 24 (vinte e quatro) meses, prevista neste Termo de
Referência, que permanecerá em vigor independentemente do prazo de
vigência contratual.

 
14. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:  
14.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do
artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente,
agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da
Administração.
14.2. Fica designado fiscal de contrato o Chefe da Seção de
Videomonitoramento do CTT;
14.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à Contratada, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 
14.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela
lei civil. 
14.5. A Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus
anexos e da proposta da Contratada. 
14.6. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato,
que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser
observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902,
de 27 de janeiro de 2012.
14.7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal
do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da Contratante para
adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº.
8.666/93.
14.8. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao
pleno cumprimento do contrato. 
 
15.  DAS GARANTIAS: 
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15.1. Garantia financeira da execução: 
15.1.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual,
em valor correspondente a 2%  (dois por cento) do valor total do
contrato.
15.1.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá
apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
15.1.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de três décimos por cento por dia (0,3%), até o
trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.
15.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
15.1.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
15.1.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
15.1.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
15.1.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
e 
15.1.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para
com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
15.1.4. Em caso de aquisições de até 20 (vinte) Câmeras e/ou 1 (uma)
Docastation, a Contrante poderá , a seu exclusivo critério, dispensar a apresentação
da Garantia Financeira.

 
15.2. Garantia do produto/serviço: fabricante, fornecedor, legal ou
convencional/estendida. 
15.2.1. Os equipamentos deverão apresentar garantia mínima contra defeitos de
fabricação de 24 (vinte e quatro) meses para as câmeras corporais, dockstations,
servidor e para todas as  soluções de software e hardware, assim como para
acessórios, contados a partir do recebimento dos equipamentos;
15.2.2. Além da garantia do fabricante e da garantia legal, às quais o licitante
vencedor ficará obrigado a prestar, os itens adquiridos na presente licitação deverão
ter garantia estendida pelo prazo de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, e
esta deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo os equipamentos
serem substituídos ou reparados neste prazo e nas condições previstas neste Termo
de Referência.
15.2.3. A licitante no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços
deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do fabricante, na
cidade de Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual será responsável
pelo recolhimento, manutenção e devolução dos equipamentos já manutenidos em
garantia no prazo estabelecido no certame.
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15.2.4. Os equipamentos em garantia, quando necessitarem de manutenção,
deverão ser recolhidos na sede do CTT, em até 03 (três) dias úteis pela Contratada.
Em até 15 (quinze) dias corridos, a Contratada deverá devolvê-los manutenidos ou,
se necessário, trocados em definitivo por equipamentos novos, com características
técnicas iguais ou superior ao estabelecido neste Termo de Referência, mediante
laudo técnico. Ambos os prazos devem ser considerados a partir do acionamento da
Contratada pela Contratante. Este acionamento poderá ser via email.
15.2.5. Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão
correr por conta da Contratada.
15.2.6. A garantia técnica (24 meses) será considerada a partir da data de
recebimento definitivo do equipamento, sendo composta de serviços de reparo ou
reposição de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, de todo
equipamento e seus acessórios, salvo se constatada e comprovada a indevida
utilização do equipamento pela Contratante, situação em que a Contratada arcará
com os custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à
constatação e comprovação da utilização indevida pela Contratante.
15.2.7. As despesas relativas à movimentação de componentes ou placas com
defeitos de fabricação dentro do país, ou do Brasil para o país de origem e do país de
origem para o Brasil, incluindo, mas não se limitando à fretes, tributos, seguros,
“handling”, taxas, bem como aqueles referentes ao envio das mesmas peças
defeituosas para execução da garantia, durante o período de 24 (vinte e quatro)
meses, são de responsabilidade exclusiva da Contratada.
15.2.8. A Contratada deverá garantir assistência técnica ou indicar quem a
realize no País, com fornecimento de peças de reposição e ajustes de software do
produto cotado, durante o período de garantia e para aquisição futura, por um
período de no mínimo 05 anos. Para viabilizar a assistência técnica do produto em
longo prazo, mesmo após o término da garantia.

 
16. DA SUBCONTRATAÇÃO: 
16.1. Poderá haver a subcontratação de parte do objeto da licitação, de acordo
com o art. 72 da Lei n.º 8.666/1993. De modo a garantir a implementação integrada e
em virtude da complexidade da solução, a Contratada poderá recorrer à
subcontratação de terceiros, que deverão cumprir as exigências de habilitação,  até o
limite de 50% do valor global de partes do objeto que contemplem exclusivamente os
seguintes serviços: acessórios da solução, tais como desenvolvimento de software,
hardware e treinamentos;
16.2. Os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pela
Contratada, ficando vedada a emissão de empenho da Contratante diretamente
aos subcontratados;
16.3. A subcontratação não altera a responsabilidade da Contratada, que
continuará integral e solidariamente responsável perante à Contratante, na forma
do art. 69 da Lei n.º 8.666/93; e
16.4. A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pela
Contratada.
 
17. DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
17.1. DA CONTRATADA:
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17.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas,
de acordo com as exigências constantes neste documento;
17.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para
ateste e pagamento.
17.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado. 
17.1.4. Assegurar ao Contratante o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.
17.1.5. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.
17.1.6. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência. 
17.1.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
17.1.8. Não transferir para o Contratante a responsabilidade pelo pagamento
dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da
Contratada, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
17.1.9. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
17.1.10. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.
17.1.11. Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou aos
seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
objeto;
17.2. DA CONTRATANTE:
17.2.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas notas
fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.
17.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da Contratada.
17.2.3. Comunicar à Contratada todas as irregularidades observadas durante o
recebimento dos itens solicitados. 
17.2.4. Notificar a Contratada no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados. 
17.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
17.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
Contratada regularizar as falhas observadas. 
17.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Contratada. 
17.2.8. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares. 
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17.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes. 
17.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

 
18. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:
18.1. A Contratada deve cumprir a Lei Federal nº 13.709/2018 no âmbito da
execução do objeto do Contrato e observar as instruções por escrito da
Contratante no tratamento de dados pessoais.
18.2. A Contratada deve assegurar que o acesso a dados pessoais, que por
ventura ocorrer, seja limitado aos empregados, prepostos ou colaboradores que
necessitem conhecer/acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam
estritamente necessários para as finalidades do Contrato, e cumprir a legislação
aplicável, assegurando que todos esses indivíduos estejam sujeitos a compromissos
de confidencialidade ou obrigações profissionais de confidencialidade.
18.3. Considerando a natureza dos dados tratados, as características
específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, assim como os princípios
previstos no caput do art. 6º da Lei Federal nº 13.709/2018, a Contratada deve
adotar, em relação aos dados pessoais, medidas de segurança, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados e informações de acessos não
autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
18.4. Considerando a natureza do tratamento, a Contratada deve,
implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento
das obrigações do Contratante previstas na Lei Federal nº 13.709/2018.
18.5. A Contratada deve notificar ao Contratante, imediatamente, a
ocorrência de incidente de segurança relacionado a dados pessoais, fornecendo
informações suficientes para que a Contratante cumpra quaisquer obrigações de
comunicar à autoridade nacional e aos titulares dos dados a ocorrência do incidente
de segurança sujeita à Lei Federal nº 13.709/2018.
18.6. A Contratada deve adotar as medidas cabíveis para auxiliar na
investigação, mitigação e reparação de cada um dos incidentes de segurança.
18.7. A Contratada deve auxiliar o Contratante na elaboração de relatórios
de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei
Federal nº 13.709/2018, no âmbito da execução do contrato.
18.8. Na ocasião do encerramento do Contrato, a Contratada deve,
imediatamente, ou, mediante justificativa, em até 10 (dez) dias úteis da data de seu
encerramento, devolver todos os dados pessoais ao Contratante ou eliminá-los,
conforme decisão da Contratante, inclusive eventuais cópias de dados pessoais
tratados no âmbito deste Contrato, certificando por escrito, ao Contratante, o
cumprimento desta obrigação.
18.9. A Contratada deve colocar à disposição do Contratante, conforme
solicitado, toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do disposto
nesta cláusula, e deve permitir auditorias e contribuir com elas, incluindo inspeções,
pelo Contratante ou auditor por ele indicado, em relação ao tratamento de dados
pessoais.
18.10. Todas as notificações e comunicações realizadas nos termos deste inciso
devem se dar por escrito e ser entregues pessoalmente, encaminhadas pelo correio
ou por e-mail para os endereços físicos ou eletrônicos informados em documento
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escrito emitido por ambas as partes por ocasião da assinatura do Contrato, ou outro
endereço informado em notificação posterior.
18.11. A Contratada responderá por quaisquer danos, perdas ou prejuízos
causados ao Contratante ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei
Federal nº 13.709/2018 ou de instruções do Contratante relacionadas a este
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do
Contratante em seu acompanhamento.
18.12. Caso o objeto da presente contratação envolva o tratamento de dados
pessoais com fundamento no consentimento do titular de que trata o inciso I do
artigo 7º da Lei nº 13.709/2018, deverão ser observadas pela Contratada ao longo
de toda a vigência do contrato todas as obrigações específicas vinculadas a essa
hipótese legal de tratamento de dados pessoais, conforme instruções por escrito do
Contratante.
18.13. É vedada a transferência de dados pessoais, pela Contratada, sem o
prévio consentimento, por escrito, do Contratante, e demonstração da
observância, pela Contratada, da adequada proteção desses dados, cabendo à
Contratada o cumprimento de toda a legislação de proteção de dados ou de
privacidade de outro(s) país(es) que for aplicável.

 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
19.1. A Contratada que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002, no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012 e no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
19.1.1. ADVERTÊNCIA POR ESCRITO, 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;
19.1.2. MULTA DE ATÉ: 
19.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado; 
19.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após ultrapassado
o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com
vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;
19.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou
norma da legislação pertinente.
19.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
19.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual,
nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
19.1.5. Declaração    de    inidoneidade    para    licitar    ou    contratar    com    a
Administração Pública;
19.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
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sanções previstas nos itens 19.1.1, 19.1.3, 19.1.4, 19.1.5. 
19.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente. 
19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002. 
19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
19.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados. 
19.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
d a Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório. 
19.7. As sanções relacionadas nos itens 19.1.3, 19.1.4 e 19.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP. 
19.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que: 
19.8.1. Retardarem a execução do objeto; 
19.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;
19.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances. 
19.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal. 
19.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do
Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
 
20.  ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS:
20.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei Federal
nº 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº
48.012/2020:  § 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo
aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal nº
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12.527, de 18 de novembro de 2011.
 

21. DA SEGURANÇA E DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES
21.1. A Contratada não terá acesso físico ou lógico ao software e as COPs,
salvo quando houver necessidade de executar manutenções ou eventuais melhorias
no sistema, situações nas quais a Contratada deverá solicitar à Contratante
(PMMG) a liberação de acesso controlado ao sistema.
21.2. A Contratada responsabiliza-se, por si e por seus empregados, a
manter a confidencialidade e sigilo sobre todos e quaisquer dados e informações que
venham a tomar conhecimento direta ou indiretamente em razão da execução dos
serviços contratados ou da relação contratual mantida com a Contratante.
21.3.  A Contratada deverá assinar o TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E
SIGILO (Apêndice I do Anexo I) sobre as informações confidenciais que vier a ter
acesso em razão da execução do contrato, bem como colher de seus empregados e
contratados, que realmente tiverem necessidade de ter conhecimento sobre elas, a
assinatura da DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO
(Apêndice I do Anexo I).

APÊNDICE I DO ANEXO I - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

 

A empresa [RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL], pessoa jurídica com sede em
[ENDEREÇO], inscrita no CNPJ/MF com o n.º [N.º DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF], neste
ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada
simplesmente Contratada, por tomar conhecimento de informações sobre a
aquisição de Câmera Operacional Portátil (Body-Worn-Camera) da Polícia Militar de
Minas Gerais - PMMG, aceita as regras, condições e obrigações constantes do
presente Termo.
 
O objetivo deste Termo de Confidencialidade e Sigilo é a proteção das informações
confidenciais que a Contratada poderá ter acesso em razão da execução do objeto
do contrato n.º __/202_, doravante denominado simplesmente CONTRATO.
 
A expressão “informação confidencial” abrangerá toda informação escrita, verbal, ou
em linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo
apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: banco de
dados do sistema, números de placas e prefixos, dados de telemetria, imagens e
fotografias de militares e de veículos, informações sobre a data, hora e local onde as
viaturas foram registradas.
 
A Contratada responsabiliza-se por si, sua controladora, suas controladas,
coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros
eventualmente consultados ou subcontratados, seus empregados e contratados,
assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas à Contratada, direta ou
indiretamente, a manter a confidencialidade e sigilo sobre todos e quaisquer dados e
informações que venham a tomar conhecimento direta ou indiretamente em razão da
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execução dos serviços contratados ou da relação contratual mantida com a
Contratante.
 
A Contratada compromete-se a não utilizar as informações confidenciais a que tiver
acesso para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou
para uso de terceiros.
 
A Contratada compromete-se a não apropriar-se para si ou para outrem de
informações confidenciais que vier a ter acesso em razão da execução do contrato.
 
A Contratada compromete-se a não repassar o conhecimento das informações
confidenciais a que tiver acesso, responsabilizando-se por todas as pessoas, físicas
ou jurídicas, que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e
obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo
de uma eventual quebra de sigilo das informações confidenciais.
 
A Contratada compromete-se a não efetuar qualquer tipo de cópia das informações
confidenciais sem o consentimento expresso e prévio da Contratante.
 
A Contratada compromete-se a não reproduzir e/ou dar conhecimento, em
hipótese alguma, a terceiros, sem a anuência formal e expressa da PMMG, das
informações confidenciais a que tiver acesso.
 
A Contratada compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus
empregados e contratados utilizem, de forma diversa da prevista no CONTRATO, as
informações confidenciais a que tiverem acesso.
 
A Contratada deverá cuidar para que as informações confidenciais fiquem limitadas
ao conhecimento dos empregados e contratados que estejam diretamente
envolvidos nas atividades relativas à prestação do serviço contratado e que tiverem
real necessidade de ter conhecimento sobre elas, devendo cientificá-los da existência
deste Termo e da natureza confidencial das informações reveladas.
 
A Contratada deverá firmar acordos por escrito com seus diretores, consultores,
prestadores de serviços, empregados, prepostos e contratados cujos termos sejam
suficientes para garantir o cumprimento de todas as disposições do presente Termo,
conforme especificado no instrumento convocatório do processo licitatório que deu
origem ao CONTRATO.
 
A Contratada obriga-se a informar imediatamente à PMMG qualquer violação das
regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou
omissão, independentemente da existência de dolo.
 
A Contratada obriga-se a informar à PMMG a relação de colaboradores que
estarão envolvidos na execução do CONTRATO e a fornecer à PMMG a Declaração
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de Ciência do Termo de Manutenção de Sigilo e das Normas de Segurança Vigentes
de cada colaborador.
 
A quebra do sigilo das informações confidenciais reveladas, devidamente
comprovada, sem autorização expressa da PMMG, ou uso inadequado de conta de
acesso ao ambiente computacional da PMMG, possibilitará a imediata rescisão de
qualquer contrato firmado entre a PMMG e a Contratada sem qualquer ônus para a
PMMG. Nesse caso, a Contratada, estará sujeita, por ação ou omissão, ao
pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridas pelo PMMG,
inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal
respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.
 
A quebra do sigilo das informações confidenciais reveladas, devidamente
comprovada, sem autorização expressa do PMMG, possibilitará a imediata rescisão
de qualquer contrato firmado entre a PMMG e a Contratada sem qualquer ônus
para a PMMG. Nesse caso, a Contratada, estará sujeita, por ação ou omissão, ao
pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela PMMG,
inclusive os de ordem moral, bem como as de responsabilidades civil e criminal
respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou administrativo.
 
Todas as informações de confidencialidade e sigilo previstas neste TERMO terão
validade durante toda a vigência deste instrumento, enquanto perdurar a relação de
prestação de serviços e, ainda, por um período mínimo de 5 (cinco) anos após o
término do CONTRATO.
 
O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor
desde a data de acesso às informações confidenciais da PMMG.
 
E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a
Empresa Contratada assina o presente termo através de seus representantes
legais.
 

Belo Horizonte, 11 de março de 2022.

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL:

 

DANIEL CARDOSO LADEIRA, MAJ PM

MARCELINA AUGUSTA FERREIRA, CAP PM

LEANDRO SERGIO DE CARVALHO, 2º TEN PM

WESLEY DIÔNATAS MATOSINHO, 2° TEN PM

ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA, 2° TEN PM
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RENATO SILVEIRA FERNANDES, 2º TEN PM

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelina Augusta Ferreira,
Capitã PM, em 11/03/2022, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 11/03/2022, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Cardoso Ladeira, Major
PM, em 11/03/2022, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Renato Silveira Fernandes, 2º
Tenente, em 11/03/2022, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wesley Dionatas Matosinho, 2º
Tenente, em 11/03/2022, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Alessandro dos Santos Batista,
2° Tenente, em 11/03/2022, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 11/03/2022, às 15:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 11/03/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Sérgio de Carvalho, 2°
Tenente, em 11/03/2022, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 43399256 e o código CRC 1AA126E0.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 1250.01.0001756/2022-62 SEI nº 43399256
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.
ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO
DE BENS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 77/2022
(preenchida em papel timbrado da proponente)
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

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

VALORES
UNITÁRIOS

VALORES
TOTAIS

SEM ICMS

R$ R$

COM ICMS

R$ R$

Prazo de
Garantia  24 MESES

Assistência  
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Técnica  

Prazo de
Entrega

 90 DIAS
CORRIDOS

Marca e
modelo  

.

.

.

Prazo de Validade da Proposta:  

Local de Entrega  

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

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

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.
 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 11/03/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 11/03/2022, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 11/03/2022, às 14:40, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 43289887 e o código CRC 66A9F512.
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Referência: Processo nº 1250.01.0001756/2022-62 SEI nº 43289887
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira - Belo Horizonte - CEP 30510-900
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
CSA-TIC - Seção de Licitações

Versão v.20.09.2020.

PMMG/DTS/CSA-TIC LICITAÇÕES

Belo Horizonte, 10 de março de 2022.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

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

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE

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

 
 

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

 
 

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

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 11/03/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 11/03/2022, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 11/03/2022, às 14:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 43289941 e o código CRC 9FA65C37.

Referência: Processo nº 1250.01.0001756/2022-62 SEI nº 43289941
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira / Belo Horizonte - CEP 30510-900

Versão v.20.09.2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ANEXO IV- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2022

 
Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, entidade de direito público, por
intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, ÓRGÃO GERENCIADOR deste
Registro de Preços, e os BENEFICIÁRIOS abaixo indicados, sujeitando-se às
determinações contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994, de
18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013;
pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 48.012 de 22 de
julho de 2020; nº. 46.311, de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de
novembro de 2018; nº. 47.437, de 26 de junho de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio
de 1996; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 3458, de 22 de julho de 2003, com suas
alterações posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro de 2014;
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro de 2018 e as demais normas legais
correlatas, pelas condições estabelecidas pelo edital de PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS – PLANEJAMENTO N.º  77/2022, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
 
ÓRGÃO GERENCIADOR: <inserir>
ENDEREÇO: <inserir>
CNPJ/MF: <inserir>
REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>
 
BENEFICIÁRIO DO LOTE XXXX:  <inserir>
ENDEREÇO: <inserir>
CNPJ/MF: <inserir>
INSCRIÇÃO ESTADUAL: <inserir>
REPRESENTANTE LEGAL: <inserir>
CPF/MF: <inserir>
 
1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto estabelecer as condições que
disciplinarão o Registro de Preços para aquisição de Câmera Operacional
Portátil - COP (Body-Worn-Camera), Dockstation,  Servidor de Rede e
Softwares,, mediante contrato ou documento equivalente, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda,
futura e eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado
de Minas Gerais.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. Os valores a serem pagos aos Beneficiários serão apurados de
acordo com os preços unitários registrados nesta Ata de Registro de Preços:
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=14167&comp=&ano=2002&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=13994&comp=&ano=2001&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=20826&comp=&ano=2013
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=44786&comp=&ano=2008&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=44786&comp=&ano=2008&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=46311&comp=&ano=2013&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=45902&comp=&ano=2012&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=44630&comp=&ano=2007&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=37924&comp=&ano=1996&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Fornecedores/2012/27-09-2012-resolucao-conjunta-seplag-e-sef-8-727-cagef-siad-mg-e-siare-mg-aproveitamento-de-dados-cadastrais.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QwR0X0R7zJEJ:www.planejamento.mg.gov.br/component/phocadownload/category/242-2013%3Fdownload%3D2121:fixa-o-indice-de-precos-ao-consumidor-amplo-ipca-como-indice-padrao-para-reajuste-e-para-atualizacao-monetaria-das-caucoes-em-dinheiro-recebidas-como-garantia-contratual-nos-contratos-celebrados-por-orgao-ou-entidade-do-poder-executivo-dependente-de-recur+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/resolucoes/2014/rr4670_2014.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ouK92IzX98sJ:www.planejamento.mg.gov.br/component/phocadownload/category/266-2014%3Fdownload%3D2413:resolucao-seplag-n-58-16-de-julho-de-2014+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.planejamento.mg.gov.br/legislacao/resolucoes/category/9-2009?start=90


LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO SIAD MARCA/

MODELO QUANTIDADE UNIDADE DE
FORNECIMENTO

PREÇO
UNITÁRIO

(SEM
ICMS)

PREÇO
UNITÁRIO

(COM
ICMS)

PREÇO
TOTAL

         

         

         

         

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

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO
PARTICIPANTES

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

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

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
8.1.2.2. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho
ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o
reforço de garantia de execução exigida; 
8.1.2.3. 20% (vinte por cento)  sobre o valor da prestação de
serviços após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso
de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos
que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor
ou, ainda fora das especificações contratadas ;
8.1.2.4. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

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

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

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

8.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da Contratada de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
8.7. As sanções relacionadas nos itens 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.5 serão
obrigatoriamente registradas e publicadas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP
e no Cadastro Geral de Fornecedores no Âmbito da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional do Poder  Executivo Estadual - CAGEF.
8.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:
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8.8.1. Retardarem a execução do objeto;
8.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

8.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
8.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
 

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

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

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

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 11/03/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 11/03/2022, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 11/03/2022, às 14:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 43290233 e o código CRC B56D571B.

Referência: Processo nº 1250.01.0001756/2022-62 SEI nº 43290233
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, 6455  - Bairro Gameleira / Belo Horizonte - CEP 30510-900

Versão v.08.09.2021
Processo nº 1250.01.0001756/2022-62

ANEXO V

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº
[INSERIR NÚMERO],
DE COMPRA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM
O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR
INTERMÉDIO
DO [INSERIR NOME
DO ÓRGÃO] E A
EMPRESA [INSERIR NOME
DA EMPRESA], NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     
O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS,COM SEDE NA AV. AMAZONAS, 6.455, BAIRRO GAMELEIRA, BELO
HORIZONTE – MG, CEP 30.510-900, ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÔNICO: CSA-
LICITACOES@PMMG.MG.GOV.BR, CSATIC.PMMG@GMAIL.COM,  INSCRITO NO CNPJ
SOB O Nº 16.695.025/0001-97, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE, NESTE
ATO REPRESENTADO PELO [INSERIR NOME DO REPRESENTANTE
DO CONTRATANTE], INSCRITA NO CPF SOB O Nº [INSERIR Nº DO CPF] RESOLUÇÃO
DE COMPETÊNCIA Nº [INSERIR Nº DA RESOLUÇÃO DE COMPETÊNCIA] E A
EMPRESA [INSERIR NOME DA EMPRESA], ENDEREÇO DE CORREIO
ELETRÔNICO: [INSERIR E-MAIL], INSCRITO(A) NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA
JURÍDICA – CNPJ – SOB O NÚMERO [INSERIR Nº DO CNJP], COM SEDE NA [INSERIR
NOME DA CIDADE SEDE DA EMPRESA], NESTE ATO REPRESENTADA PELO
SR(A). [INSERIR NOME DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA] , INSCRITO
(A) NO CPF º [INSERIR Nº DO CPF], DORAVANTE DENOMINADA CONTRATADA,
CELEBRAM O PRESENTE CONTRATO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2022, QUE SERÁ REGIDO PELA LEI
FEDERAL Nº 10.520/2002, DECRETO ESTADUAL Nº 48.012/2020, [INSERIR
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE À CONTRATAÇÃO] , E SUBSIDIARIAMENTE
PELA Nº 8.666/1993, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, APLICANDO-
SE AINDA, NO QUE COUBER, AS DEMAIS NORMAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS AO
OBJETO, AINDA QUE NÃO CITADAS EXPRESSAMENTE.
 
1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Câmera
Operacional Portátil - COP (Body-Worn-Camera),
Dockstation,  Servidor de Rede e Softwares, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº
77/2022 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram
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este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
 

ITEM Código
SIAD DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE

FORNECIMENTO QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
ANUAL

(R$)
1       
2       
3       
...       

 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, sem
prejuízo do prazo de garantia  de 24 (vinte e quatro) meses,
prevista no Termo de Referência, que permanecerá em vigor
independentemente do prazo de vigência contratual.

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

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes
encontram-se no Edital e no Termo de Referência.
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo
de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da
Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.

6.1.1. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado
pela contratada, observando-se o prazo prescricional de 5 anos.
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7.  CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada pelo Chefe da
Seção de Videomonitoramento do CTT, na forma estabelecida pelo Termo de
Referência.

 
9. CLÁUSULA NONA - DO MODO DE FORNECIMENTO

9.1. O modo de fornecimento dos bens a serem entregues pela
CONTRATADA é aquele previsto no Termo de Referência e no Edital.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os
licitantes/contratados observem o mais alto padrão de ética durante a licitação e
execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com os
propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

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

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente
provas materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos
investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do
contratante ou outro órgão de controle sobre alegações de corrupção,
fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou
intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de
informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a
investigação; ou
11.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício
do direito do CONTRATANTE ou outro órgão de controle de investigar e
auditar.
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11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as
sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou
por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias
ou coercitivas durante o procedimento licitatório.
11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim
como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009,
deve ser encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denúncia à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça, para adoção
das medidas cabíveis.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas
no edital e no Termo de Referência.
 

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

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS

14.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores
sobre a matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.
14.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de
controlador, nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a
CONTRATADA assume o papel de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei
nº 13.709/2018.
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14.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais
compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados
exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe
vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa
autorização da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma
incompatível com as finalidades e prazos acordados.
14.4. As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em
até 2 (dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas
atividades, relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
14.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança
administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar
os dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de
órgãos reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
14.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador,
para a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
14.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de
dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes
à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
14.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As
diretrizes aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que
envolva a presente contratação.
 

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

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

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

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no Diário Oficial
Eletrônico Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da
Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993.
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas
Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato,
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
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E por estarem ajustadas, firmam este instrumento assinado eletronicamente.

 
 
CONTRATANTE:      
 
CONTRATADA:      

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 11/03/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 11/03/2022, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 11/03/2022, às 14:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 43290273 e o código CRC 34817DCB.

Referência: Processo nº 1250.01.0001756/2022-62 SEI nº 43290273
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

CSA-TIC - Seção de Licitações

Anexo nº VI - TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE
CONSÓRCIO/PMMG/DTS/CSA-TIC LICITAÇÕES/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0001756/2022-62

 

ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSÓRCIO

 
TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSÓRCIO
 
I – PARTES
 
a) .......................... (nome da empresa), pessoa jurídica de direito privado, com
endereço .............................., n° ............ - ........................ - ....., CNPJ/MF n°
.................................., neste ato representada, na forma de seus Estatutos Sociais,
por seu ................................(diretor, sócio, etc),
.................................................(especificar nome completo), (naturalidade), (estado
civil), (CPF/MF), residente e domiciliado ...............................................(preencher com
endereço completo), aqui referida como ................................ (nome chave para a
empresa);
 
b) .......................... (nome da empresa), pessoa jurídica de direito privado, com
endereço ..............................., n° ............ - ........................ - ....., CNPJ/MF n°
.................................., neste ato representada, na forma de seus Estatutos Sociais,
por seu ................................(diretor, sócio, etc),
.................................................(especificar nome completo), (naturalidade), (estado
civil), (CPF/MF), residente e domiciliado ...............................................(preencher com
endereço completo), doravante denominada simplesmente ................................
(nome chave para a empresa);
 
empresas aqui também referidas, em conjunto e/ou individualmente, como “PARTE”
ou “PARTES”, conforme o exigido, diferenciadamente, para cada contexto;
 
Considerando que a Polícia Militar de Minas Gerais promove o processo de Pregão
Eletrônico  nº ____/2022, cujo objeto é aquisição de Câmera Operacional Portátil
- COP (Body-Worn-Camera), Dockstation,  Servidor de Rede e Softwares.
 
Considerando que o edital para a Licitação em pauta permite a participação de
empresas em consórcio para a apresentação conjunta de proposta; e
Considerando que as empresas acima qualificadas têm interesse em participar dessa
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Licitação em consórcio formado por elas; têm entre si pactuado, nos termos do
disposto no art. 33, I, da Lei 8.666/93, e para os fins nele previstos, o presente
TERMO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSÓRCIO, que ajustam
segundo as cláusulas e condições adiante dispostas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 - Pelo presente instrumento particular de TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, as PARTES comprometem-se a se consorciar
para participar do Registro de Preços por meio de Pregão Eletrônico nº ____/2022,
promovido pela Policia Militar de Minas Gerais, em todas as suas etapas,
apresentando proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo
CONTRATO, para o que firmarão CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE
CONSÓRCIO, observados os termos do que dispõem a Lei 6.404/86 e 8.666/93,
comprometendo-se a dar cabal cumprimento a todas as obrigações assumidas por
força deste instrumento, que celebram em caráter irrevogável e irretratável.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LIDERANÇA DO CONSÓRCIO
2.1 - A ........................................ fica designada como empresa líder do
CONSÓRCIO, com poderes para representar a outra consorciada junto à Polícia
Militar de Minas Gerais, em todos os atos, comunicações e avisos relacionados com a
licitação em apreço ou com o contrato dela decorrente, sendo que o pagamento será
efetuado diretamente a empresa líder.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXCLUSIVIDADE
3.1 - As PARTES que compõem o CONSÓRCIO obrigam-se, por este instrumento,
a não integrar outro consórcio, nem tampouco participar isoladamente, nesta
Licitação.
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
4.1 As empresas que formam o CONSÓRCIO responderão solidariamente, perante
a Polícia Militar de Minas Gerais, por todos os atos praticados pelas PARTES,
seja durante as fases da licitação ou durante a execução do contrato, respeitadas as
obrigações constantes da cláusula sexta, que dela eventualmente decorra.
 
CLÁUSULA QUINTA – DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE
5.1 - Declaram as PARTES que não alterarão a constituição ou composição do
consórcio sem prévia e expressa anuência da Polícia Militar de Minas Gerais,
obrigando-se a manter sempre presentes as condições que assegurarem a
habilitação do CONSÓRCIO, até a conclusão dos serviços a serem contratados,
exceto na hipótese de as PARTES virem a se fundir numa só, que as suceda para
todos os fins e efeitos legais.
 
CLÁUSULA SEXTA – DA NATUREZA DO CONSÓRCIO
6.1 - Para a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO, ajustam as PARTES que a
execução dos serviços será distribuída da seguinte forma:
a) .......................... - obriga-se a executar os serviços correspondentes aos
fornecimentos de
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......................................................................................................................................,
pelos quais será a única favorecida pelo pagamento ajustado para tais serviços,
conforme valores finais estabelecidos na Licitação.
b) .......................... - obriga-se a executar os serviços correspondentes aos
fornecimentos
de ......................................................................................................................................,
pelos quais será a única favorecida pelo pagamento ajustado para tais serviços,
conforme valores finais estabelecidos na Licitação, conforme Anexo II.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO INSTRUMENTO DEFINITIVO
7.1 - Caso a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO venha a ser adjudicada,
obrigam-se as PARTES a promover, no prazo de até 3 (três) dias antes da
celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, cuja duração será,
no mínimo, igual ao prazo necessário para o fornecimento e a prestação de garantia,
até sua definitiva aceitação, que deverá observar os dispositivos legais aplicáveis, as
cláusulas do edital acima referido e todos os termos deste COMPROMISSO.
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1 - Este Compromisso de Constituição de Consórcio é firmado por prazo
indeterminado, vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando,
automaticamente, rescindido caso ocorra qualquer dos seguintes fatos:
a) ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de
inabilitação do consórcio;
b) ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de
desclassificação do consórcio;
c) depois de esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipótese de
adjudicação de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de
anulação/revogação da licitação;
d) no caso de desistência de interposição dos recursos acima previstos, por vontade
das PARTES;
e) depois de celebrado e registrado o instrumento de constituição de consórcio a que
se refere a Cláusula Sétima, que substituirá este para os fins de direito.
 
CLÁUSULA NONA – DO ENDEREÇO
9.1 - O CONSÓRCIO, para os fins da licitação, adotará como endereço o da LÍDER,
situado na Rua ............., nº ....., ............, ..............., Estado (CEP ......................),
telefone ......................, fax.........................
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 - Elegem as PARTES, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste
instrumento, o foro da cidade de Belo Horizonte, com expressa renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
 
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam este instrumento em 4
(quatro) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas a
tudo presentes.
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Belo Horizonte  ___ de __________ de 2022
 
EMPRESA 1                                                                        EMPRESA 2
Representante Legal                                                Representante Legal
Testemunhas:
1)                                                                                2)
Nome:                                                                        Nome: CPF:               
                                                           CPF:
 
 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 11/03/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 11/03/2022, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 11/03/2022, às 14:42, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 43291967 e o código CRC 43A6F1A4.

Referência: Processo nº 1250.01.0001756/2022-62 SEI nº 43291967
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Versão v.20.09.2020.

TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

PARA REGISTRO DE PREÇO

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

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - PLANEJAMENTO N.º
77/2022

 

TERMO DE ADESÃO

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

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

 

ITENS ADERIDOS

Sequência
Código
Item

Material
Descrição
do Item

Unidade
de

Aquisição
Local Periodicidade Quantidade Solicitada

1       
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Belo Horizonte,             de                               de       

 

Documento assinado eletronicamente por Kenia Lúcia do Amaral, Servidora
Pública, em 11/03/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Gonçalves de Oliveira, 1º
Tenente, em 11/03/2022, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes,
Tenente Coronel, em 11/03/2022, às 14:42, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 43290370 e o código CRC CFE42DFC.

Referência: Processo nº 1250.01.0001756/2022-62 SEI nº 43290370
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