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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013 - REGISTRO DE PREÇOS  

Planejamento: 264/2013 

Tipo: MENOR PREÇO 

 

Objeto: Registro de Preços de rádios transceptores portáteis e móveis com tecnologia digital, 
conforme especificações mínimas e condições comerciais contidas no anexo I deste Edital. 

 

 

RECIBO 

 

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

______________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À  

PMMG – CENTRO DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Pelo E-MAIL: CTT-SECAOLICITACAO@PMMG.MG.GOV.BR 

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 
NECESSÁRIO. 

 

A PMMG NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO 
ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO 

MESMO. 
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NORMAS DA LICITAÇÃO 

1 - PREÂMBULO 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, representada 
pelo Centro de Tecnologia em Telecomunicações (CTT), Gestor do Registro de Preços, realizará a 
licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, em sessão pública, através do site, 
www.compras.mg.gov.br, para o Registro de Preços de rádios transceptores portáteis e móveis 
com tecnologia digital, conforme a especificação, quantidade, condições comerciais e demais 
informações descritas no Termo de Referência, constante do Anexo I do presente Instrumento 
Convocatório. 

Este pregão será regido pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei estadual nº 14.167, 
de 10 de janeiro de 2002; Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelos 
Decretos estaduais nº 44.630, de 03 de outubro de 2007; no 44.786, de 18 de abril de 2008, nº 
44.787, de 18 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução SEPLAG nº. 58, 
de 30 de novembro de 2007; pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8727, de 21 de setembro de 
2012, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, aplicando-se ainda, subsidiariamente, a 
Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores. 

1.1 O pregão será realizado pelo Pregoeiro 1º Ten PM Carlos Antônio Couto, tendo como Equipe de 
Apoio o 1º Sgt PM Warlen Geraldo de Carvalho, 2º Sgt PM Glaudson Monteiro de Souza, 2ºSgt PM 
Alessandro dos Santos Batista sendo suplente de Pregoeiro o 1º Ten PM Sergio Leandro 
Lambertucci Barroso, designados pelo Ordenador de Despesa do CTT – CENTRO DE 
TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES, conforme publicação contida no Boletim Interno nº 
05/2013 – CTS/DTS, de 06fev2013. 

SITE: www.compras.mg.gov.br 

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: 

INÍCIO: 25 / 09 / 2013, às 09:00 horas;  

TÉRMINO: 04 / 10 / 2013, às 08:55 horas. 

ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO PARA LANCES: 
 

Abertura da sessão para recebimento e classificação de propostas e fase de lances – lotes, 
datas e horários de início da sessão 

 

Lotes Início 

Data Hora 

01 e 02 04/10/2013 - Sexta-feira 09:00 

  

* Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial de 

Brasília – DF. 
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2 - OBJETO 

Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços de rádios transceptores portáteis e móveis 
com tecnologia digital, para atendimento das necessidades do Órgão Gestor e Órgãos Participantes, 
conforme especificações técnicas, quantidades estimativas, condições comerciais e demais 
informações descritas no Termo de Referência deste Edital. 

 

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 
licitação, desde que previamente credenciados no módulo Cadastro Geral de Fornecedores - 
CAGEF, do Portal de Compras, www.compras.mg.gov.br, nos termos do Decreto estadual nº 
45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

3.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

3.2.1 - Estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

3.2.2 - Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública 
Estadual; 

3.2.3 - Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou 
indireta Federal, Estadual ou Municipal; 

3.3 - O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

3.4 - A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

3.5 – O licitante deverá encaminhar eletronicamente a sua proposta de preço e declarar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação e que sua 
proposta atende às demais exigências previstas no Edital. 

 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os fornecedores deverão credenciar pelo menos um 
representante pelo site www.compras.mg.gov.br, opção “FORNECEDORES”, conforme instruções 
nele contidas, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico. 

4.1.1 - A aprovação do credenciamento do representante do fornecedor pelo CAGEF implica na 
liberação do login e senha de acesso para participação no(s) pregão(eões) eletrônico(s) realizados no 
site de licitações do Estado de Minas Gerais – www.compras.mg.gov.br. 

4.1.2 - As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pela Central de 
Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone: 0800 940 2000 (para Capital ou cidades do 
interior de Minas Gerais) ou (31) 3516 0399 (para outras localidades e celular). 
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4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão, coordenadora do sistema eletrônico, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.3 - O credenciamento do(s) representante(s) vinculado a um licitante junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções 
previstas no presente edital. 

4.4 – O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 
federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto estadual nº. 44.630/07 e pela Resolução SEPLAG nº 
58/2007 deverá comprovar a condição de pequena empresa, quando do seu credenciamento no 
CAGEF. 

4.5 – O porte do fornecedor no CAGEF deverá ser definido pela unidade de registro cadastral, nas 
hipóteses de indisponibilidade, erro ou falha de integração entre os sistemas SIAD-MG e SIARE-
MG, ou de incorreção ou desatualização dos dados do sistema SIAD-MG em relação à base 
cadastral do SIARE-MG. 

4.6 – Serão utilizadas as informação da Receita Federal do Brasil para a comprovação da condição 
de pequena empresa, nos termos do inciso II, artigo 6º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 
8727 DE 21/09/2012. 

 

 

5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

5.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.compras.mg.gov.br, até o 
dia 04/10/2013, às 08:55 horas, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação 
em campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de 
habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no edital e seus anexos. 

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

5.2 - Todas as condições estabelecidas para os lotes conforme Anexo I serão tacitamente aceitas pelo 
proponente no ato do envio de sua proposta comercial. 

5.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para a 
abertura das mesmas. 

5.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da EMPRESA VENCEDORA do 
certame. 
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5.5 - Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em 
algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 

5.5.1 - Os fornecedores estabelecidos no estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS, conforme 
disposto no art. 6º, e item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto estadual nº. 43.080, de 13 de 
dezembro de 2002, e suas alterações posteriores. 

5.5.2 - O fornecedor mineiro deverá informar na proposta enviada pelo sistema eletrônico os 
preços nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS. 

5.5.3 – A classificação das propostas, a fase de lances e o julgamento dos preços serão realizados a 
partir dos preços nos quais estejam incluídos os valores relativos ao ICMS, inclusive para os 
fornecedores mineiros. 

5.5.4 – O disposto no subitem 5.5.1 não se aplica aos contribuintes mineiros enquadrados como 
pequena empresa optante pelo regime do Simples Nacional e para contratação de serviços. 

5.5.4.1 - As pequenas empresas mineiras optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar em 
suas propostas apenas os preços com ICMS. 

5.5.4.2 - As pequenas empresas mineiras não optantes pelo Simples Nacional farão suas propostas 
conforme o disposto nos itens 5.5.1 a 5.5.3. 

5.5.4.3 - As pequenas empresas mineiras deverão anexar em 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: www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/. 

5.5.5 - O fornecedor mineiro, caso seja vencedor, deverá enviar, juntamente com os documentos de 
habilitação, sua proposta comercial assinada e atualizada, com os valores finais ofertados durante a 
sessão deste Pregão, informando na proposta atualizada, somente neste momento, o preço resultante 
da dedução do ICMS, além do preço normal de mercado dos produtos ou serviços. 

5.5.6 – A dedução do valor correspondente ao ICMS, para os fornecedores mineiros, caso seja 
vencedor, será deduzido do preço final, no momento pelo Pregoeiro. 

5.6 – A proposta deverá atender à totalidade da quantidade exigida em cada lote, não sendo aceitas 
aquelas que contemplem apenas parte do objeto. 

5.7 - O preço total proposto para cada lote deverá ser o somatório dos preços unitários de seus 
respectivos itens multiplicados pelos quantitativos estimados para registro de cada item. 

 

 

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 

6.1 - No dia e horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública do 
pregão eletrônico, com a abertura das propostas comerciais.  

6.1.1 - Abertas as propostas comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

6.1.2 – Após a abertura das propostas, no horário previsto neste edital, o Pregoeiro iniciará a sessão 
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de lances do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 

 

6.2 - DOS LANCES 

6.2.1 - O pregoeiro fará a divulgação através do sistema eletrônico da análise de propostas e 
convidará os licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, observado o horário 
estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos. 

6.2.1.1 - O pregoeiro, em qualquer momento, na fase de lances, poderá definir o percentual ou 
valor mínimo de diferença entre os lances e o tempo máximo para sua formulação. 

6.2.2 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e horário do 
menor lance registrado apresentado pelos licitantes, vedada a identificação do fornecedor, e as 
mensagens trocadas no chat do sistema. 

6.2.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 

6.2.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 

6.2.5 - Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta eletrônica 
apresentada para efeito da classificação final. 

6.2.6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, 
quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.2.6.1 - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes de nova 
data, se for o caso, e de horário para sua continuidade, no endereço eletrônico utilizado para 
realização da sessão. 

6.2.7 - Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas até o 
momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de preferência à contratação, observadas 
as seguintes regras:  

6.2.7.1 - O pregoeiro convocará através do chat a pequena empresa detentora da proposta de menor 
valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou 
superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para 
que apresente novo lance INFERIOR ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 
preclusão do direito de preferência. 

6.2.7.2 – Realizado novo lance, nos termos do subitem 7.2.7.1, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

6.2.7.3 - Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias da 
pequena empresa obedecerá ao procedimento previsto neste Edital. 

6.2.7.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo previsto no item 6.2.8.5 a 6.2.8.7, para a devida e necessária regularização. 

6.2.7.3.2 - Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena empresa regularizar sua 
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documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico e 
registrar no chat que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horário 
informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em 
referência. 

6.2.7.4 - Se a pequena empresa não apresentar proposta de preços ou não atender às exigências de 
habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação 
de empate prevista no subitem 7.2.7.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

6.2.7.5 - O disposto neste item (7.2.7) somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver 
sido apresentada por pequena empresa. 

7.2.8 - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá negociar com 
o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço; 

6.2.9 - O encerramento da fase de lances será por decisão do pregoeiro, mediante encaminhamento 
de aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de cinco até 
trinta minutos, aleatoriamente, determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrado o recebimento de lances. 

 

6.3 - DO JULGAMENTO 

6.3.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO ofertado para o LOTE. 

6.3.2 – Encerrada o tempo randômico da etapa de lances, o pregoeiro informará quem é o licitante 
detentor da melhor oferta, solicitará deste, de imediato, a comprovação de sua situação de 
regularidade, podendo esta comprovação se dar mediante encaminhamento da documentação, e da 
proposta atualizada com os valores obtidos no Pregão, via Fax (31) 2123-1010, ou e-mail: ctt-
secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br, no prazo de 30 (trinta) minutos, com posterior encaminhamento 
do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, para a Seção de Licitações 
e Contratos do CTT – Centro de Tecnologia em Telecomunicações da PMMG, situado na Av. 
Amazonas, 6.455, bairro Gameleira, Belo Horizonte – MG. Entrada pelo 5º Batalhão da Policia 
Militar. 

6.3.3 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender às 
exigências fixadas neste Edital, ou determinar preços manifestamente inexeqüíveis. 

6.3.3.1 - Quando necessário, o pregoeiro poderá solicitar ao licitante que demonstre a 
exequibilidade de seus preços. 

6.3.3.2 - O pregoeiro consultará por meio eletrônico, quando for o caso, a situação de regularidade 
do licitante detentor da melhor proposta perante o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, do 
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços, SIAD, nos documentos por 
eleabrangidos. 

6.3.3.3 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor. 

6.3.3.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender às 
exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, para 
exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
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sendo o respectivo proponente declarado vencedor. 

6.3.4 - O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site 

www.compras.mg.gov.br. 

 

 

7 - DA HABILITAÇÃO 

7.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 

7.1.1 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

7.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento 
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedades empresárias ou 
cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou 
designação de seus administradores; 

7.1.3 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

7.1.4 - Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 

7.2 - REGULARIDADE FISCAL 

7.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - 
CNPJ; 

7.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  

7.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 

7.2.4 - Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

7.2.5 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

7.2.6 - Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social - INSS, ou prova de 
garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio. 

7.2.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

7.2.8 – A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da 
regularidade fiscal. 

7.2.8.1 – Os dados do porte dos fornecedores, obtidos por meio da integração de dados do Cadastro 
Geral de Fornecedores - CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - 
SIAD-MG, e de dados do Sistema Integrado de Administração da Receita - SIARE-MG, serão 
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utilizados para a comprovação da condição de pequena empresa, para fins de aplicação do 
tratamento diferenciado e simplificado dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte 
nas aquisições públicas do Estado de Minas Gerais, disciplinado no Decreto Estadual nº 44.630, de 
2007, nos termos da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 8727 DE 21/09/2012. 

7.2.8.2 – O cadastro do fornecedor no CAGEF será processado por Comissão de Cadastramento, 
composta de, no mínimo, três membros, sendo pelo menos dois deles servidores pertencentes aos 
quadros permanentes dos órgãos da Administração Pública Estadual. 

7.2.8.3 – O porte do fornecedor no CAGEF deverá ser definido pela unidade de registro cadastral, 
nas hipóteses de indisponibilidade, erro ou falha de integração entre os sistemas SIAD-MG e 
SIARE-MG, ou de incorreção ou desatualização dos dados do sistema SIAD-MG em relação à base 
cadastral do SIARE-MG. 

7.2.8.3.1 – Conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF Nº 8727 DE 21/09/2012, Unidade de 
registro cadastral, se refere à unidade responsável por receber, analisar, registrar e manter a 
documentação referente aos dados do cadastro do fornecedor, nos termos dos arts. 21, 27 e 28 do 
Decreto 45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

7.2.8.4 – Serão utilizadas as informação da Receita Federal do Brasil para a comprovação da 
condição de pequena empresa, nos termos do inciso II, artigo 6º da Resolução Conjunta 
SEPLAG/SEF Nº 8727 DE 21/09/2012. 

7.2.8.5 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena empresa, 
assegurar-se-á o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a devida e 
necessária regularização, contados a partir da data em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, observando o disposto no artigo 110 da Lei federal nº 8.666, de 21Jun93. 

7.2.8.6 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

7.2.8.7 - O prazo previsto no item 6.2.8.5, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido 
pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração. 

7.2.8.8 - A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do 
direito à contratação, bem como na sujeição às sanções administrativas previstas neste Edital. 

 

7.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.3.1 - Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da 
pessoa física, a no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para envio da proposta 
comercial, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c os ditames da Lei 
federal n.º 11.101/05. 

 

7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) 
atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com 
indicação do fornecimento, qualidade do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais 
condições do fornecimento. 

 

7.5 - DECLARAÇÕES 

7.5.1 - Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e contratar com o 
Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual; e 
declaração de que o licitante não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos realizando qualquer trabalho, conforme 
determina o inciso V do artigo 27 da Lei federal nº. 8.666/93 (com redação dada pela Lei federal nº. 
9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. As declarações 
serão conforme modelos a seguir: 

 

DECLARAÇÃO 

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

Data e local 

_____________________________________ 

assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

DECLARAÇÃO 

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

Data e local       

_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

7.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.6.1 - O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Unidade 
Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo 
para utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento exigido para este 
certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento 
constante no CRC esteja com a validade expirada, tal documento não poderá ser utilizado como 
substituto, devendo ser apresentado o documento exigido para este certame com a validade em 
vigor. 
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7.6.1.1 – Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo 
desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada. 

7.6.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada 
do respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no 
momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação em órgão da imprensa 
oficial. 

7.6.2.1 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

7.6.2.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 
os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.  

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

 

 

8 - DOS RECURSOS 

8.1 - Declarado o vencedor, com a habilitação do proponente melhor classificado pelo Pregoeiro, 
qualquer licitante terá o prazo de até 10 minutos para manifestar, imediata e motivadamente, 
exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo concedido o 
prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.1.1 – Os procedimentos para interposição de recursos, compreendida a manifestação da intenção 
do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões de recurso e de eventuais 
contra razões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, em formulário próprio. 

8.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e estabelecidos no subitem 
8.1 deste Edital, importará a decadência do direito de interposição de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor, na própria sessão. 

8.3 – O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, exceto quando manifestamente 
protelatório ou quando o Pregoeiro puder decidir de plano. 

8.4 – Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis pela autoridade competente. 

8.5 - O acolhimento de recurso importará na validação exclusivamente dos atos suscetíveis de 
aproveitamento. 

8.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais. 
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9 - DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro registrará o preço da licitante vencedora, bem 
como das demais empresas que desejarem registrar ao mesmo preço da primeira, com a posterior 
homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente registrará o preço da licitante vencedora, bem como das 
demais empresas que desejarem registrar ao mesmo preço da primeira e homologará o procedimento 
licitatório. 

 

 

10 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 – Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de 
fornecedores a serem registrados, o Centro de Tecnologia em Telecomunicações – CTT, 
Gerenciador do Registro de Preços, convocará os vencedores para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, os quais terão o prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis para assiná-lo, que, após 
cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas.  

10.2 – A Ata de Registro de Preços deverá ser firmada por representante legal do detentor ou por 
procurador com poderes para tal, mediante comprovação através de contrato social ou instrumento 
equivalente e procuração, respectivamente, juntamente com cópia de cédula de identidade. 

10.2.1 - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais e ficarão disponibilizados durante toda a vigência da Ata de 
Registro de Preços, no site: www.compras.mg.gov.br. 

10.3 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de 
instrumento contratual ou instrumento equivalente. 

10.3.1 - Por força do disposto no Decreto estadual nº 45.902/12, para se efetuar o registro dos 
fornecedores é necessário que estes estejam credenciados/cadastrados no Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Minas Gerais - CAGEF. 

10.4 – A licitante vencedora do certame será convocada oficialmente para assinar da Ata e terá 5 
(cinco) dias úteis para devolvê-la devidamente assinada, sob pena de decair seu direito, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei federal nº 8.666/93. 

10.5 - O prazo de assinatura da Ata estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, quando solicitado durante seu transcurso pela licitante vencedora, e desde que 
haja motivo justificado aceito pela Gestora do Registro de Preços. 

10.6 – Os licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço do primeiro 
colocado poderão ser convocados para assinar a Ata de Registro de Preços. 

10.7 - A Ata de Registro de Preços não obriga a Polícia Militar de Minas Gerais e os outros órgãos 
participantes a adquirir os materiais nela registrados, nem firmar contratações nas quantidades 
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estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida a 
legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão 
preferência. 

10.7.1 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro, quando a Polícia Militar de Minas Gerais, ou qualquer dos Participantes, 
optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que 
não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 

10.8 - A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de 
Preços, se tiver a Polícia Militar de Minas Gerais tiver conhecimento de fato ou circunstância 
superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-
financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das 
licitantes remanescentes, em ordem crescente de preços. 

 

 

11- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

11.1 – A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da data da sua 
assinatura. 

11.2 - Conforme Lei federal nº 10.192/2001, os preços são irreajustáveis, não incidindo sobre eles 
quaisquer reajustes pelo período de 12 (doze) meses. 

 

 

12. – DA ALTERAÇÃO DO REGISTRO 

12.1 – A Polícia Militar de Minas Gerais avaliará o mercado constantemente, promoverá as 
negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente eventuais variações 
nos preços registrados. 

12.1.1 - Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, 
apurados trimestralmente pela Polícia Militar de Minas Gerais, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no 
mercado à época do registro, com vistas a manter o mesmo equilíbrio econômico-financeiro. 

12.1.2 - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio 
econômico-financeiro, serão publicadas no Diário Oficial do Estado. 

12.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
praticado no mercado, a Polícia Militar de Minas Gerais, órgão gerenciador, deverá: 

12.2.1 - Convocar o fornecedor detentor do preço registrado visando à negociação para a redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

12.2.2 - Liberar o fornecedor detentor do preço registrado do compromisso assumido, quando 
frustrada a negociação, respeitados os contratos firmados; 

12.2.3 - Convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa desses ou 
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concomitantemente, os licitantes remanescentes do processo licitatório, visando igual oportunidade 
de negociação, observada a ordem de registro e negociação.  

12.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor detentor 
do preço registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o Órgão Gerenciador / PMMG poderá: 

12.3.1 - negociar os preços; 

12.3.2 - frustrada a negociação, liberar o fornecedor detentor do preço registrado do compromisso 
assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

12.3.3 - convocar os demais fornecedores detentores dos preços registrados e, na recusa desses ou 
concomitantemente, os licitantes remanescentes do processo licitatório, visando igual oportunidade 
de negociação, observada a ordem de registro e negociação.  

12.4 - Não havendo êxito nas negociações, a Polícia Militar de Minas Gerais, Gestora do Registro 
de Preços deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

 

13- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 – O fornecedor terá seu preço registrado cancelado quando: 

13.1.1 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

13.1.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 

13.1.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

13.1.4 - a Administração tiver presentes razões de interesse público. 

13.2 – O cancelamento do Registro de Preços, nas hipóteses previstas no subitem anterior, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente da Polícia Militar de Minas Gerais.  

13.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de fato 
superveniente, que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito 
ou de força maior, devidamente comprovados. 

 

 

14 - DA CONTRATAÇÃO 

14.1 – A contratação será realizada após a indicação do(s) vencedor(es) pela Polícia Militar de 
Minas Gerais, sendo formalizada por instrumentos hábeis, tais como contrato, nota de empenho de 
despesa, autorização de compra, sendo o fornecedor convocado para assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente, conforme disposto nos arts. 62 e 64 da Lei federal nº 8.666/93 e na Ata de 
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Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação do disposto no caput do 
artigo 81, da Lei federal nº 8.666/93. 

14.1.1 – A Polícia Militar de Minas Gerais, Órgãos e Entidades Participantes não estão obrigados a 
contratarem os fornecimentos nas quantidades registradas, ficando a seu exclusivo critério a 
definição da quantidade e o momento do fornecimento. 

14.1.2 – Os quantitativos totais expressos no Anexo I são estimados e representam as previsões 
dos Órgãos Participantes para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses. 

14.1.3 – O fornecedor detentor do preço registrado ficará obrigado a atender todos os pedidos de 
fornecimento conforme descrição e especificação do Anexo I, efetuados durante a vigência desta 
Ata. 

14.1.4 – O fornecedor detentor do preço registrado conforme o inciso XIII, do art. 55, da Lei federal 
nº 8.666/93, na contratação, deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação e estar cadastrado no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, nos termos do Decreto 
estadual nº 45.902/12, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços. 

14.1.5 – Caso o fornecedor detentor do preço registrado não apresente situação regular no ato da 
emissão da nota de empenho, não compareça quando convocado ou não retire o empenho no prazo 
estipulado, ensejará, nestas hipóteses, a aplicação das sanções previstas neste edital. 

14.2 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do 
prazo para tal e devidamente fundamentada. 

14.3 – O local, o prazo e as demais condições para o fornecimento do objeto estão estabelecidos no 
Anexo I deste Edital e serão considerados, a cada contratação, em função do Órgão Participante. 

 

 

15 - DO PAGAMENTO 

15.1 - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 
SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 
(trinta) dias corridos da data de aceitação do bem, pela CONTRATANTE, acompanhado dos 
documentos fiscais. 

15.2 - Na ocorrência da necessidade de providências complementares por parte de empresa 
vencedora do certame, o decurso do prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida a atualização 
financeira. 

15.3 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária dos Órgãos e 
Entidades Participantes do Registro de Preço, do orçamento em vigor no exercício financeiro em 
que ocorrer a contratação. 
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16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 – Ao fornecedor que descumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas com a 
Administração Pública Estadual, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 38 do Decreto 
estadual nº 45.902/12, de 27 de janeiro de 2012, com a observância do devido processo 
administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei 
estadual nº 14.148, de 31Jan02, além dos seguintes critérios: 

16.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos equivalentes e outras obrigações 
assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção. 

16.1.2 – MULTA 

16.1.2.1 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes 
percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 

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

16.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos 
ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora 
das especificações contratadas; 

16.2 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 
nos termos e prazos definidos no artigo 6º da Lei estadual nº 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do 
Decreto estadual nº 45.902/2012; 

16.3 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública 
Estadual pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso IV, do 
artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012. 

16.4 - O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 16.1.2 deste Edital, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 

16.5 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 
de controle, pela Ordenador de Despesas do CTT. 

16.6 – As sanções previstas nos itens 16.1.1, 16.2 e 16.3, deste Edital poderão ser aplicadas 
cumulativamente à prevista no subitem 16.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, com exceção da penalidade de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo 
prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do 
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artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012. 

16.7 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados. 

16.8 - As sanções relacionadas nos itens 16.2 e 16.3 também poderão ser aplicadas àquele que: 

16.8.1 - Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

16.8.2 - Apresentar declaração ou documentação falsa; 

16.8.3 - Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

16.8.4 - Não mantiver a proposta; 

16.8.5 - Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

16.8.6 - Comportar-se de modo inidôneo; 

16.8.7 - Cometer fraude fiscal. 

 

 

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

17.2 – Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame: 

17.2.1 – exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos;  

17.2.2 – só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade.  

17.3 - Até o quinto dia após a publicação do aviso do Edital, contado na forma do subitem anterior, 
qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 

17.3.1 - Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por escrito, ao Centro 
de Tecnologia em Telecomunicações (CTT) endereçados à Seção de Licitações e Contratos, 
localizada à Av. Amazonas, 6.455, bairro Gameleira, Cep: 30.510.900, Belo Horizonte – MG. A 
consulta poderá ser endereçada também para o e-mail ctt-secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br, dentro 
do horário de expediente, sendo de 08h30min às 17:00 de segunda a sexta, exceto na quarta-feira 
que é de 08:30 às 13:00, no prazo do subitem 17.3. Fica advertido que a inobservância do horário 
implicará em não conhecimento da solicitação. 

17.3.2 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 
(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone, FAX e e-mail). 

17.3.3 - Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante correspondências 
enviadas às potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail. 
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17.4 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da 
sua protocolização, apoiado pelo setor técnico responsável pela elaboração do Edital ou pelo órgão 
jurídico, conforme o caso.  

17.5 – Será designada nova data para a realização do certame quando: 

17.5.1 – For acolhida a impugnação contra o ato convocatório. 

17.5.2 – O Pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no subitem 17.4. 

17.5.3 – Houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto quando a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

17.6 – A designação de nova data exige divulgação pelo mesmo instrumento em que se deu aquela 
do texto original. 

17.7 – A não-impugnação do Edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de 
discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

17.8 - 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 aos Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 
fundamentar as decisões. 

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

17.10 - É VEDADO à CONTRATADA subcontratar o objeto deste pregão. 

17.11 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

17.12 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, no julgamento das propostas e da habilitação, 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos os 
interessados, bem como relevar omissões puramente formais observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, 
sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 

17.13 – Todos os atos da fase externa do pregão eletrônico deverão ser realizados eletronicamente.  

17.14 – É responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, assumindo o ônus decorrente da perda de negócios se não atender a 
quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro ou pelo sistema, ou de sua desconexão. 

17.15 - Informações complementares que visem fornecer maiores esclarecimentos sobre a 
presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 09:00 às 12:00 ou de 13:00 às 17:00, 
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de segunda a sexta-feira, exceto quarta-feira, cujo, o horário é de 08h30min as 13h00min, pelos 
telefones 2123-1000 e 2123-1018 ou pelo e-mail: ctt-secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br; 

17.16 - Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br e 
www.policiamilitar.mg.gov.br. 

17.17 – Não poderão utilizar da Ata de Registro de Preços os órgãos e entidades não participantes 
deste certame. 

Belo Horizonte/MG, ____ de _____________________ de 2013 
 
 

Humberto Salles Cordeiro, Ten Cel PM  
Ordenador de Despesas 

 
 

Kenia Lúcia do Amaral 
Assessora Jurídica da DTS 

OAB/MG 60.734 

Adriano Marcos Miranda, Cap PM 
Chefe da Seção de Licitação 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

LOTE 01  

ITEM 01 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA PARA RÁDIO TRANSCEPTOR VHF PORTATIL 
DIGITAL FASE I COM GPS 

Código do Material: 1364537  

PRAZO DE MÁXIMO ENTREGA: 90 dias corridos 

 

Órgão Código da unidade 
Orçamentária 

Quantidade de rádios 

Polícia Militar de Minas Gerais 1250 10.000 

Instituto Estadual de Florestas 2100 10 

Secretaria do Est. de Meio Amb. Desenv. Sust. 1370 05 

Total 10.015 
 

1 OBJETIVO: 

1.1 Fixar os parâmetros técnicos para a aquisição e instalação de transceptores portáteis, 
operando na faixa de VHF, conforme as normas do padrão P25 (APCO Project 25) Fase 
1 FDMA e também compatível com as redes convencionais analógicas. 

1.2 Compatibilidade digital: O hardware dos equipamentos deverá estar pronto para receber 
carga de software e/ou firmaware, se necessário para, após testes de compatibilidade das 
funcionalidades P-25 Fase 2 entre fabricantes, padronizar os equipamentos de acordo 
com os testes e homologação, sem custos adicionais para a contratante. Caso o hardware 
não permita essa atualização, a contratada fica obrigada a trocar todos os equipamentos 
fornecidos, a qualquer tempo que ocorrer a homologação de compatibilidade, para 
atender tal exigência. 

1.3 Especificar equipamentos digitais para operações de missão crítica que deverão: 

1.3.1 Operar em modo Convencional Analógico nas repetidoras híbridas e repetidoras 
analógicas; 

1.3.2 Operar em modo Convencional Digital P25 nas repetidoras híbridas; 

1.3.3 Operar em modo Troncalizado Digital P25. 

 

2 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS DIGITAIS 

2.1 Características Gerais 
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2.1.1 Deverá operar na faixa de freqüência de VHF (148 – 174 MHz); 

2.1.2 Tamanho compacto de fácil manuseio e operação; 

2.1.3 Deverá operar nos modos Digital troncalizado, convencional digital e 
convencional analógico no mesmo rádio, de acordo com os parâmetros de 
modulação digital e sinalização, definidos na Interface Aérea Comum do padrão 
aberto, APCO Projeto 25 da Associação de Oficiais de Comunicação de 
Segurança Pública (APCO – Association of Public Safety Communications 
Officials) e publicados na série de normas TSB102 da TIA/EIA; 

2.1.4 O transceptor PORTÁTIL Digital, quando operando no modo convencional 
analógico, deverá ser compatível operacionalmente com as repetidoras hibridas e 
repetidoras analógicas em operação na PMMG na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte; 

2.1.5 O transceptor PORTÁTIL Digital, quando operando no modo convencional 
DIGITAL P25, deverá permitir operação com as repetidoras hibridas em 
operação na PMMG na Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

2.1.6 Deverá fazer varredura de grupos de conversação, possibilitando que o rádio 
monitore vários grupos de conversação de uma lista programável e participe de 
uma chamada assim que detectar atividade em qualquer um deles; 

2.1.7 Deverá operar no modo direto, rádio a rádio, sem a utilização de infra-estrutura, 
nos modos convencional digital e convencional analógico; 

2.1.8 Controles do rádio:  

2.1.8.1 Liga/Desliga;  

2.1.8.2 Volume;  

2.1.8.3 Seletor de canais e ou grupos de conversação;  

2.1.8.4 Botão de acionamento de alarme de emergência. 

2.1.8.5 Possuir botões com funções programáveis, mínimo de 2 (dois) botões, 
para o acionamento dos recursos de utilização mais frequente; 

2.1.9 Deverá possuir conector para utilização de acessórios de áudio e programação de 
seus parâmetros operacionais. O conector deverá possuir tampa de proteção 
removível; 

2.1.10 Deverá enviar sinalização de identificação eletrônica de rádio (ID), de acordo com 
o padrão aberto APCO Projeto 25, possibilitando a sua identificação, nos modos 
troncalizado digital e convencional digital; 

2.1.11 Deverá enviar sinalização de alarme de emergência, de acordo com o padrão 
APCO Projeto 25, com o pressionamento de botão específico para essa função, 
nos modos troncalizado digital e convencional digital. O rádio deverá enviar a 
sinalização de emergência até receber uma sinalização de reconhecimento 
proveniente da infra-estrutura do sistema; 
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2.1.12 Deverá possuir receptor de GPS integrado ou em microfone remoto, possibilitando 
envio das coordenadas geográficas através da rede de radiocomunicação. 

2.1.13 Deverá receber chamadas individuais de acordo com o padrão APCO Projeto 25, 
nos modos troncalizado digital e convencional digital; 

2.1.14 Deverá receber alertas de chamada de acordo com o padrão aberto APCO Projeto 
25, nos modos troncalizado digital e convencional digital; 

2.1.15 Deverá permitir ser habilitado e desabilitado remotamente a partir de comando 
específico iniciado pela infra-estrutura do sistema, de acordo com o padrão aberto 
Projeto 25, nos modos troncalizado digital e convencional digital; 

2.1.16 Deverá ser compatível com a sinalização analógica em uso na rede da PMMG, 
baseada no padrão MDC-1200, permitindo no mínimo a seguinte funcionalidade: 

2.1.16.1 Identificação da unidade chamadora (ID); 

2.1.16.2 Habilitação e Desabilitação da unidade através de um sistema de 
despacho de rádio; 

2.1.17 Para garantir a segurança da rede da PMMG em caso de unidades extraviadas em 
campo, quando a unidade de rádio for desabilitada através de um sistema de 
despacho, o rádio deverá ser novamente habilitado através deste mesmo sistema, 
em modo convencional analógico (MDC1200); 

2.1.18 Deverá operar com, no mínimo, 96 grupos de conversação; 

2.1.19 Deverá indicar, através de alerta sonoro, quando o rádio se encontrar-se fora da 
área de cobertura do sistema troncalizado; 

2.1.20 Programação dos parâmetros de operação por meio de computador padrão PC e 
cabo de interface do tipo USB; 

2.1.21 Deverá realizar auto-teste de seus componentes internos a cada vez que o rádio for 
ligado. O rádio deverá emitir um alerta sonoro caso identifique alguma falha 
durante o auto-teste; 

2.1.22 Deverá possuir alto-falante interno incorporado ao corpo do rádio.  

2.1.23 Deverá ter a capacidade de operar em comunicação de dados em pacote com uma 
taxa de 9600 bps de acordo com o padrão APCO25. 

2.1.24 Deverá permitir atualização de software interno de operação, a fim de adicionar 
novos recursos e funcionalidades, utilizando-se a mesma plataforma sem 
substituição do equipamento; 

2.1.25 Deverá atender às normas militares MIL 810 C, D, E e F, para choque, umidade, 
temperatura, chuva, vibração, radiação solar e maresia; 

2.1.26 O transceptor deve ser constituído em um gabinete único, vedado à entrada de 
água e poeira de acordo com o padrão IP54. 
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2.2 Características Eletrônicas Básicas 

2.2.1 Faixa de freqüência: 148 MHz a 174 MHz; 

2.2.2 Possuir mínimo de 48 Canais no modo convencional; 

2.2.3 Largura do canal de RF: 12,5 kHz e 25 kHz com programação dentro da faixa 
acima; 

2.2.4 Alimentação DC: bateria recarregável, de alta capacidade. O rádio deverá emitir 
um alerta sonoro para informar a condição de bateria fraca; 

2.2.5 Proteção eletrônica contra acionamento contínuo do transmissor por tempo 
superior ao permitido, reciclável em cada acionamento (duração programável). O 
rádio deverá alertar seu usuário dessa condição emitindo um alerta sonoro antes 
de atingir o tempo máximo permitido (TOT); 

2.2.6 Controle de freqüência: por sintetizador, dotado de memória programável e 
reprogramável externamente através de computador; 

2.2.7 Tecnologia baseada em microprocessador; 

2.2.8 Deverá possuir algoritmo de redução de ruído ambiente captado pelo microfone 
por processamento digital de sinais, tanto em modo analógico quanto em modo 
digital; 

2.2.9 Deverá possuir ajuste do ganho de áudio do microfone e controle automático de 
ganho do microfone; 

2.2.10 As sinalizações utilizadas, nos modos digital e analógico, deverão ser fornecidas 
pelo circuito eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo 
inclusão de circuitos (internos ou externos) ou placas adicionais complementares 
ao equipamento. 

2.2.11 Deverá operar em modo seguro, com criptografia digital do sinal de RF, mediante 
inserção de chave e programação eletrônica; 

2.2.12 Deverá suportar algoritmo de criptografia AES, compatível com padrão P25, 
devendo permitir a programação por canal ou grupo de conversação; 

2.2.13 Deverá receber no mínimo 32 (trinta e duas) chaves de criptografia; 

2.2.14 Deverá aceitar a troca das chaves de criptografia via canais de Radiofreqüência 
(OTAR) de acordo com o padrão P25 em modo troncalizado e convencional 
digital; 

 

2.3 Características Eletrônicas de Transmissão 

2.3.1 Potência de RF: 5 Watts, com ajuste via programação; 

2.3.2 Desvio de modulação: até ± 5 kHz (25 KHz) / ± 2.5 kHz (12.5 KHz); 

2.3.3 Estabilidade de freqüência ± 2.5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 10 ºC a + 60 
ºC; 
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2.3.4 Atenuação para emissão de harmônicos e espúrios (em relação à portadora): 70 
dBc; 

2.3.5 Atenuação de ruído de FM: 40 dB para canais de 12.5 KHz; 

2.3.6 Distorção de áudio: ≤5 % 

 
2.4 Características Eletrônicas de Recepção 

Sensibilidade em modo analógico: 0.30µV (microvolt), para 12 dB SINAD; 
2.4.1 Sensibilidade em modo digital: 0.30 µV (microvolt), para 5% de taxa de erro de 

bit (BER); 

2.4.2 Seletividade para canais adjacentes: 70 dB (25KHz) / 60 dB (12.5 KHz) 

2.4.3 Estabilidade de freqüência ± 2,5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 10 ºC a + 60 
ºC; 

2.4.4 Rejeição de sinais espúrios: 75 dB 

2.4.5 Rejeição de intermodulação: 75 dB; 

2.4.6 Potência de áudio: mínimo de 0,5 Watt medido com tom de 1kHz; 

2.4.7 Distorção de áudio: <3% 

 

3 ITENS DIVERSOS 

3.1 Kits de Programação e Manutenção 

3.1.1 Para o primeiro fornecimento e a cada lote de 100 (cem) rádios, a empresa 
deverá fornecer á contratante os seguintes itens: 

3.1.1.1 Manual de manutenção detalhado com esquemático dos equipamentos; 

3.1.1.2 05 (cinco) microfones com falante remoto idêntico ao fornecido para o modelo; 

3.1.1.3 01 (um) Software de Programação compatível com Windows para o rádio 
fornecido; 

3.1.1.4 01 (um) cabo de programação para o rádio fornecido. 

3.1.1.5 01 (um) conjunto de ferramental necessário para abrir e fechar os transceptores 
portáteis;  

3.1.1.6 Conector e ou adaptador necessário para realizar medidas quando no alinhamento 
dos mesmos ao serem conectados ao monitor de serviço. 

3.1.2 Para o primeiro fornecimento do rádio Portátil, a contratada deverá 
fornecer: 

3.1.2.1 02 (dois) Dispositivos encriptador, com cabos, softwares adaptores e outros itens 
necessários ao carregamento das chaves de criptografia nos rádios. 
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3.2 Garantia 

3.2.1 Os rádios transceptores operando nos modos P25 Fase 1 já deverão estar 
homologados pela ANATEL no dia do certame, a fim de que os mesmos possam 
entrar em operação. 

3.2.2 Os equipamentos deverão apresentar Garantia mínima Original do Fabricante de 
24 (vinte e quatro) meses para os rádios e 12 (meses) para acessórios, contados a 
partir da entrega dos equipamentos;  

3.2.3 Os documentos, caso apresentados em língua estrangeira, deverão ser notarizados 
em seu país de origem, reconhecidos pelo consulado brasileiro mais próximo e 
registrados junto com sua versão traduzida, por tradutor juramentado, em cartório 
de registro de documentos, para que os mesmos tenham validade na forma da 
Lei. 

3.2.4 A proponente deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do 
fabricante, na cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual 
será responsável pelo recolhimento, manutenção e devolução dos equipamentos 
já manutenidos em garantia no prazo estabelecido no certame.  

 

3.3 Qualificação Técnica  

3.3.1 Comprovação de capacidade técnica, por meio de atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, relativo ao fornecimento de produtos 
semelhantes ao requerido neste Certame, em nome da empresa;  

3.3.2 Declaração que conste que os equipamentos ofertados atendem as Normas do 
Ministério das Comunicações - MINICOM, com relação à emissão de 
frequências radioelétricas, bem como a Norma “MIL 810 C, D, E e F” no que 
concerne, principalmente, à robustez do equipamento no trabalho policial e a 
sujeição do mesmo às variações climáticas de temperatura e umidade referentes 
ao Estado de Minas Gerais. 

3.3.3 Cópia do certificado de homologação ou de registro, expedido pela ANATEL, que 
autoriza a operação do equipamento no Brasil; 

 

3.4 Treinamento 

3.4.1 Para o primeiro fornecimento, a contratada deverá prover treinamento técnico 
presencial para pelo menos 10 (dez), técnicos da PMMG.  

3.4.2 O treinamento deve possuir uma carga horária de pelo menos 24 (vinte e quatro) 
horas, e ser provido por um técnico do Fabricante ou do licitante, nas instalações 
da PMMG.  

3.4.3 A contratante fornecerá o local para a realização do treinamento; 

3.4.4 Deverá ser fornecido material didático em Português para cada aluno; 

3.4.5 O treinamento deverá abordar: 
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3.4.5.1 Programação dos recursos operacionais do equipamento; 

3.4.5.2 Teoria básica de funcionamento; 

3.4.5.3 Prática de operação, explorando os recursos do equipamento; 

3.4.5.4 Alinhamento e ajustes necessários ao bom e perfeito funcionamento dos 
equipamentos; 

3.4.5.5 Manutenção Básica. 

 

3.5 Prazo de Entrega 

3.5.1 O prazo máximo para fornecimento dos produtos constantes do objeto deste RP 
(Registro de Preços) será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
assinatura do contrato. 

3.5.2 Os custos de transporte e entrega dos produtos deverão correr por conta da 
Contratada e estar inclusos na proposta a ser apresentada. 

 

3.6 Composição Básica 

3.6.1 01 (um) equipamento transceptor de rádio; 

3.6.2 02 (duas) baterias recarregáveis de NiMH ou Li-Ion, ou de qualidade superior, de 
capacidade mínima de 1.800 mAh. Cada bateria deverá ter autonomia mínima 
de 8 (oito) horas contínuas de operação, considerando um ciclo operacional 5-5-
90 (5% do tempo em transmissão, 5% em recepção e 90% em stand-by), sendo 
uma sobressalente com tempo de carga máxima de 2,5 horas. 

3.6.3 01 (uma) antena do tipo flexível e emborrachada; 

3.6.4 01 (um) carregador de bateria, com entrada bivolt 110/220 VCA, com tempo de 
recarga de, no máximo, 2,5 horas; 

3.6.5 01 (um) manual de operação; 

3.6.6 01 (um) microfone com alto falante remoto (modelo similar lapela); 

 

3.7  MANUTENÇÃO: 

3.7.1 Equipamentos em garantia, quando necessitarem de  manutenção, deverão ser retirados 
em até 03 (três) dias úteis no CTT, a partir do acionamento da contratada. A contratada deverá 
devolvê-los manutenidos ou, se necessário, trocados por equipamentos novos em até 15 
(quinze) dias corridos mediante laudo técnico. 
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LOTE 01  

ITEM 02 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA PARA RÁDIO TRANSCEPTOR VHF PORTATIL 
DIGITAL FASE I SEM GPS 

Código do Material: 1364529  

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 90 dias corridos 

 

Órgão Código da unidade 
Orçamentária 

Quantidade de rádios 

Polícia Militar de Minas Gerais 1250 10.000 

Instituto Estadual de Florestas 2100 10 

Secretaria do Est. de Meio Amb. Desenv. Sust. 1370 05 

Total 10.015 
 

1 OBJETIVO: 

1.1 Fixar os parâmetros técnicos para a aquisição e instalação de transceptores portáteis, 
operando na faixa de VHF, conforme as normas do padrão P25 (APCO Project 25) Fase 1 
FDMA e também compatível com as redes convencionais analógicas. 

1.2  Compatibilidade digital: O hardware dos equipamentos deverá estar pronto para receber 
carga de software e/ou firmaware, se necessário para, após testes de compatibilidade das 
funcionalidades P-25 Fase 2 entre fabricantes, padronizar os equipamentos de acordo com 
os testes e homologação, sem custos adicionais para a contratante. Caso o hardware não 
permita essa atualização, a contratada fica obrigada a trocar todos os equipamentos 
fornecidos, a qualquer tempo que ocorrer a homologação de compatibilidade, para atender 
tal exigência. 

1.3 Especificar equipamentos digitais para operações de missão crítica que deverão: 

1.3.1 Operar em modo Convencional Analógico nas repetidoras híbridas e 
repetidoras analógicas; 

1.3.2 Operar em modo Convencional Digital P25 nas repetidoras híbridas; 

1.3.3 Operar em modo Troncalizado Digital P25. 

 

2 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS DIGITAIS 

2.1 Características Gerais 

2.1.1 Deverá operar na faixa de freqüência de VHF (148 – 174 MHz); 

2.1.2 Tamanho compacto de fácil manuseio e operação; 
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2.1.3 Deverá operar nos modos Digital troncalizado, convencional digital e 
convencional analógico no mesmo rádio, de acordo com os parâmetros de 
modulação digital e sinalização, definidos na Interface Aérea Comum do padrão 
aberto, APCO Projeto 25 da Associação de Oficiais de Comunicação de 
Segurança Pública (APCO – Association of Public Safety Communications 
Officials) e publicados na série de normas TSB102 da TIA/EIA; 

2.1.4 O transceptor PORTÁTIL Digital, quando operando no modo convencional 
analógico, deverá ser compatível operacionalmente com as repetidoras hibridas e 
repetidoras analógicas em operação na PMMG na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte; 

2.1.5 O transceptor PORTÁTIL Digital, quando operando no modo convencional 
DIGITAL P25, deverá permitir operação com as repetidoras hibridas em 
operação na PMMG na Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

2.1.6 Deverá fazer varredura de grupos de conversação, possibilitando que o rádio 
monitore vários grupos de conversação de uma lista programável e participe de 
uma chamada assim que detectar atividade em qualquer um deles; 

2.1.7 Deverá operar no modo direto, rádio a rádio, sem a utilização de infra-estrutura, 
nos modos convencional digital e convencional analógico; 

2.1.8 Controles do rádio:  

2.1.8.1 Liga/Desliga;  

2.1.8.2 Volume;  

2.1.8.3 Seletor de canais e ou grupos de conversação;  

2.1.8.4 Botão de acionamento de alarme de emergência. 

2.1.8.5 Possuir botões com funções programáveis, mínimo de 2 (dois) botões, 
para o acionamento dos recursos de utilização mais frequente; 

2.1.9 Deverá possuir conector para utilização de acessórios de áudio e programação de 
seus parâmetros operacionais. O conector deverá possuir tampa de proteção 
removível; 

2.1.10 Deverá enviar sinalização de identificação eletrônica de rádio (ID), de acordo com 
o padrão aberto APCO Projeto 25, possibilitando a sua identificação, nos modos 
troncalizado digital e convencional digital; 

2.1.11 Deverá enviar sinalização de alarme de emergência, de acordo com o padrão 
APCO Projeto 25, com o pressionamento de botão específico para essa função, 
nos modos troncalizado digital e convencional digital. O rádio deverá enviar a 
sinalização de emergência até receber uma sinalização de reconhecimento 
proveniente da infra-estrutura do sistema; 

2.1.12 Deverá receber chamadas individuais de acordo com o padrão APCO Projeto 25, 
nos modos troncalizado digital e convencional digital; 
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2.1.13 Deverá receber alertas de chamada de acordo com o padrão aberto APCO Projeto 
25, nos modos troncalizado digital e convencional digital; 

2.1.14 Deverá permitir ser habilitado e desabilitado remotamente a partir de comando 
específico iniciado pela infra-estrutura do sistema, de acordo com o padrão aberto 
Projeto 25, nos modos troncalizado digital e convencional digital; 

2.1.15 Deverá ser compatível com a sinalização analógica em uso na rede da PMMG, 
baseada no padrão MDC-1200, permitindo no mínimo a seguinte funcionalidade: 

2.1.15.1 Identificação da unidade chamadora (ID); 

2.1.15.2 Habilitação e Desabilitação da unidade através de um sistema de 
despacho de rádio; 

2.1.16 Para garantir a segurança da rede da PMMG em caso de unidades extraviadas em 
campo, quando a unidade de rádio for desabilitada através de um sistema de 
despacho, o rádio deverá ser novamente habilitado através deste mesmo sistema, 
em modo convencional analógico (MDC1200); 

2.1.17 Deverá operar com, no mínimo, 96 grupos de conversação; 

2.1.18 Deverá indicar, através de alerta sonoro, quando o rádio se encontrar-se fora da 
área de cobertura do sistema troncalizado; 

2.1.19 Programação dos parâmetros de operação por meio de computador padrão PC e 
cabo de interface do tipo USB; 

2.1.20 Deverá realizar auto-teste de seus componentes internos a cada vez que o rádio for 
ligado. O rádio deverá emitir um alerta sonoro caso identifique alguma falha 
durante o auto-teste; 

2.1.21 Deverá possuir alto-falante interno incorporado ao corpo do rádio ou externo 
sendo este do mesmo fabricante.  

2.1.22 Deverá operar em comunicação de dados em pacotes com uma taxa de 9600 bps 
de acordo com o padrão APCO25. 

2.1.23 Deverá permitir atualização de software interno de operação, a fim de adicionar 
novos recursos e funcionalidades, utilizando-se a mesma plataforma sem 
substituição do equipamento; 

2.1.24 Deverá atender às normas militares MIL 810 C, D, E e F, para choque, umidade, 
temperatura, chuva, vibração, radiação solar e maresia; 

2.1.25 O transceptor deve ser constituído em um gabinete único, vedado à entrada de 
água e poeira de acordo com o padrão IP54. 

 

2.2 Características Eletrônicas Básicas 

2.2.1 Faixa de freqüência: 148 MHz a 174 MHz; 

2.2.2 Possuir mínimo de 48 Canais no modo convencional; 
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2.2.3 Largura do canal de RF: 12,5 kHz e 25 kHz com programação dentro da faixa 
acima; 

2.2.4 Alimentação DC: bateria recarregável, de alta capacidade. O rádio deverá emitir 
um alerta sonoro para informar a condição de bateria fraca; 

2.2.5 Proteção eletrônica contra acionamento contínuo do transmissor por tempo 
superior ao permitido, reciclável em cada acionamento (duração programável). O 
rádio deverá alertar seu usuário dessa condição emitindo um alerta sonoro antes 
de atingir o tempo máximo permitido (TOT); 

2.2.6 Controle de freqüência: por sintetizador, dotado de memória programável e 
reprogramável externamente através de computador; 

2.2.7 Tecnologia baseada em microprocessador; 

2.2.8 Deverá possuir algoritmo de redução de ruído ambiente captado pelo microfone 
por processamento digital de sinais, tanto em modo analógico quanto em modo 
digital; 

2.2.9 Deverá possuir ajuste do ganho de áudio do microfone e controle automático de 
ganho do microfone; 

2.2.10 As sinalizações utilizadas, nos modos digital e analógico, deverão ser fornecidas 
pelo circuito eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo 
inclusão de circuitos (internos ou externos) ou placas adicionais complementares 
ao equipamento. 

2.2.11 Deverá operar em modo seguro, com criptografia digital do sinal de RF, mediante 
inserção de chave e programação eletrônica; 

2.2.12 Deverá suportar algoritmo de criptografia AES, compatível com padrão P25, 
devendo permitir a programação por canal ou grupo de conversação; 

2.2.13 Deverá receber no mínimo 32 (trinta e duas) chaves de criptografia; 

2.2.14 Deverá aceitar a troca das chaves de criptografia via canais de Radiofreqüência 
(OTAR) de acordo com o padrão P25 em modo troncalizado e convencional 
digital; 

 

2.3 Características Eletrônicas de Transmissão 

2.3.1 Potência de RF: 5 Watts, com ajuste via programação; 

2.3.2 Desvio de modulação: até ± 5 kHz (25 KHz) / ± 2.5 kHz (12.5 KHz); 

2.3.3 Estabilidade de freqüência ± 2.5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 10 ºC a + 60 
ºC; 

2.3.4 Atenuação para emissão de harmônicos e espúrios (em relação à portadora): 70 
dBc; 

2.3.5 Atenuação de ruído de FM: 40 dB para canais de 12.5 KHz; 
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2.3.6 Distorção de áudio: ≤5 % 

 
2.4 Características Eletrônicas de Recepção 

Sensibilidade em modo analógico: 0.30µV (microvolt), para 12 dB SINAD; 
2.4.1 Sensibilidade em modo digital: 0.30 µV (microvolt), para 5% de taxa de erro de 

bit (BER); 

2.4.2 Seletividade para canais adjacentes: 70 dB (25KHz) / 60 dB (12.5 KHz) 

2.4.3 Estabilidade de freqüência ± 2,5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 10 ºC a + 60 
ºC; 

2.4.4 Rejeição de sinais espúrios: 75 dB 

2.4.5 Rejeição de intermodulação: 75 dB; 

2.4.6 Potência de áudio: mínimo de 0,5 Watt medido com tom de 1kHz; 

2.4.7 Distorção de áudio: <3% 

 

3 ITENS DIVERSOS 

3.1 Kits de Programação e Manutenção e fornecimento: 

3.1.1 Para o primeiro fornecimento e a cada lote de 100 (cem) rádios, a empresa 
deverá fornecer á contratante os seguintes itens: 

3.1.1.1 Manual de manutenção detalhado com esquemático dos equipamentos; 

3.1.1.2 05 (cinco) microfones com falante remoto idêntico ao fornecido para o modelo; 

3.1.1.3 01 (um) Software de Programação compatível com Windows para o rádio 
fornecido; 

3.1.1.4 01 (um) cabo de programação para o rádio fornecido. 

3.1.1.5 01 (um) Kit de ferramental necessário para abrir e fechar os transceptores 
portáteis;  

3.1.1.6 Conector e ou adaptador necessário para realizar medidas quando no alinhamento 
dos mesmos ao serem conectados ao monitor de serviço. 

3.1.2 Para o primeiro fornecimento do rádio Portátil, a contratada deverá 
fornecer: 

3.1.2.1 02 (dois) Dispositivos encriptador, com cabos, softwares adaptores e outros itens 
necessários ao carregamento das chaves de criptografia nos rádios. 

 
3.2 Garantia 

3.2.1 Os rádios transceptores operando nos modos P25 Fase 1 já deverão estar 
homologados pela ANATEL no dia do certame, a fim de que os mesmos possam 
entrar em operação. 
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3.2.2 Os equipamentos deverão apresentar Garantia mínima Original do Fabricante de 
24 (vinte e quatro) meses para os rádios e 12 (meses) para acessórios, contados a 
partir da entrega dos equipamentos;  

3.2.3 Os documentos, caso apresentados em língua estrangeira, deverão ser notarizados 
em seu país de origem, reconhecidos pelo consulado brasileiro mais próximo e 
registrados junto com sua versão traduzida, por tradutor juramentado, em cartório 
de registro de documentos, para que os mesmos tenham validade na forma da 
Lei. 

3.2.4 A proponente deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do 
fabricante, na cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual 
será responsável pelo recolhimento, manutenção e devolução dos equipamentos 
já manutenidos em garantia no prazo estabelecido no certame.  

 

3.3 Qualificação Técnica  

3.3.1 Comprovação de capacidade técnica, por meio de atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, relativo ao fornecimento de produtos 
semelhantes ao requerido neste Certame, em nome da empresa;  

3.3.2 Declaração que conste que os equipamentos ofertados atendem as Normas do 
Ministério das Comunicações - MINICOM, com relação à emissão de 
frequências radioelétricas, bem como a Norma “MIL 810 C, D, E e F” no que 
concerne, principalmente, à robustez do equipamento no trabalho policial e a 
sujeição do mesmo às variações climáticas de temperatura e umidade referentes 
ao Estado de Minas Gerais. 

3.3.3 Cópia do certificado de homologação ou de registro, expedido pela ANATEL, que 
autoriza a operação do equipamento no Brasil; 

 

3.4 Treinamento 

3.4.1 Para o primeiro fornecimento, a contratada deverá prover treinamento técnico 
presencial para pelo menos 10 (dez), técnicos da PMMG.  

3.4.2 O treinamento deve possuir uma carga horária de pelo menos 24 (vinte e quatro) 
horas, e ser provido por um técnico do Fabricante ou do licitante, nas instalações 
da PMMG.  

3.4.3 A contratante fornecerá o local para a realização do treinamento; 

3.4.4 Deverá ser fornecido material didático em Português para cada aluno; 

3.4.5 O treinamento deverá abordar: 

3.4.5.1 Programação dos recursos operacionais do equipamento; 

3.4.5.2 Teoria básica de funcionamento; 

3.4.5.3 Prática de operação, explorando os recursos do equipamento; 
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3.4.5.4 Alinhamento e ajustes necessários ao bom e perfeito funcionamento dos 
equipamentos; 

3.4.5.5 Manutenção Básica. 

 
3.5 Prazo de Entrega 

3.5.1 O prazo máximo para fornecimento dos produtos constantes do objeto deste RP 
(Registro de Preços) será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
assinatura do contrato. 

3.5.2 Os custos de transporte e entrega dos produtos deverão correr por conta da 
Contratada e estar inclusos na proposta a ser apresentada. 

 

3.6 Composição Básica 

3.6.1 01 (um) equipamento transceptor de rádio; 

3.6.2 02 (duas) baterias recarregáveis de NiMH ou Li-Ion, ou de qualidade superior, de 
capacidade mínima de 1.800 mAh. Cada bateria deverá ter autonomia mínima 
de 8 (oito) horas contínuas de operação, considerando um ciclo operacional 5-5-
90 (5% do tempo em transmissão, 5% em recepção e 90% em stand-by), sendo 
uma sobressalente com tempo de carga máxima de 2,5 horas. 

3.6.3 01 (uma) antena do tipo flexível e emborrachada; 

3.6.4 01 (um) carregador de bateria, com entrada bivolt 110/220 VCA, com tempo de 
recarga de, no máximo, 2,5 horas; 

3.6.5 01 (um) manual de operação; 

3.6.6 01 (um) microfone com alto falante remoto (modelo similar lapela); 

 

3.7  MANUTENÇÃO: 

              3.7.1 Equipamentos em garantia, quando necessitarem de manutenção, deverão ser 
retirados em até 03 (três) dias úteis no CTT, a partir do acionamento da contratada. A 
contratada deverá devolvê-los manutenidos ou, se necessário, trocados por 
equipamentos novos em até 15 (quinze) dias corridos mediante laudo técnico. 
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LOTE 01  

ITEM 03 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA PARA RÁDIO TRANSCEPTOR VHF MÓVEL 
DIGITAL FASE I COM GPS E DADOS 

Código do Material: 1364553 

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 90 dias corridos 

 

Órgão Código da unidade 
Orçamentária 

Quantidade de rádios 

Polícia Militar de Minas Gerais 1250 10.000 

Instituto Estadual de Florestas 2100 10 

Secretaria do Est. de Meio Amb. Desenv. Sust. 1370 05 

Total 10.015 

 
1 OBJETIVO: 

1.1 Fixar os parâmetros técnicos para a aquisição e instalação de transceptores móveis, 
operando na faixa de VHF, conforme as normas do padrão P25 (APCO Project 25) Fase 
1 FDMA e também compatível com as redes convencionais analógicas. 

1.2 Compatibilidade digital: O hardware dos equipamentos deverá estar pronto para receber 
carga de software e/ou firmaware, se necessário para, após testes de compatibilidade das 
funcionalidades P-25 Fase 2 entre fabricantes, padronizar os equipamentos de acordo 
com os testes e homologação, sem custos adicionais para a contratante. Caso o hardware 
não permita essa atualização, a contratada fica obrigada a trocar todos os equipamentos 
fornecidos, a qualquer tempo que ocorrer a homologação de compatibilidade, para 
atender tal exigência. 

1.3 Especificar equipamentos digitais para operações de missão crítica que deverão: 

1.3.1 Operar em modo Convencional Analógico nas repetidoras híbridas e repetidoras 
analógicas; 

1.3.2 Operar em modo Convencional Digital P25 nas repetidoras híbridas; 

1.3.3 Operar em modo Troncalizado Digital P25. 

 
2 TRANSCEPTORES MÓVEIS DIGITAIS 

2.1 Características Gerais 

2.1.1 Operação na faixa de freqüência de VHF (148 – 174 MHz); 

2.1.2 Fácil manuseio e operação; 
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2.1.3 Operação nos modos convencional analógico, convencional digital e troncalizado 
digital no mesmo rádio, de acordo com os parâmetros de modulação digital e 
sinalização, definidos na Interface Aérea Comum do padrão aberto, APCO 
Projeto 25 da Associação de Oficiais de Comunicação de Segurança Pública 
(APCO – Association of Public Safety Communications Officials) e publicados 
na série de normas TSB102 da TIA/EIA; 

2.1.4 O transceptor MÓVEL Digital, quando operando no modo convencional 
analógico, deverá ser compatível operacionalmente com as repetidoras hibridas e 
repetidoras analógicas em operação na PMMG na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte; 

2.1.5 O transceptor MÓVEL Digital, quando operando no modo convencional DIGITAL 
P25, deverá permitir operação com as repetidoras hibridas em operação na 
PMMG na Região Metropolitana de Belo Horizonte; 

2.1.6 Deverá fazer varredura de grupos de conversação, possibilitando que o rádio 
monitore vários grupos de conversação de uma lista programável e participe de 
uma chamada assim que detectar atividade em qualquer um deles; 

2.1.7 Deverá operar no modo direto, rádio a rádio, sem a utilização de infra-estrutura, 
nos modos convencional digital e convencional analógico 

2.1.8 Controles do rádio:  

2.1.8.1 Liga/Desliga;  

2.1.8.2 Volume;  

2.1.8.3 Seletor de grupos de conversação;  

2.1.8.4 Botão de acionamento de alarme de emergência. 

2.1.8.5 Display com visor alfanumérico com no mínimo 14 caracteres; 

2.1.8.6 Possuir botões com funções programáveis, mínimo de 3 botões, para o 
acionamento dos recursos de utilização mais frequente; 

2.1.9 Deverá enviar sinalização de identificação eletrônica de rádio (ID), de acordo com 
o padrão aberto APCO Projeto 25, possibilitando a sua identificação, nos modos 
troncalizado digital e convencional digital; 

2.1.10 Deverá enviar sinalização de alarme de emergência, de acordo com o padrão 
APCO Projeto 25, com o pressionamento de botão específico para essa função, 
nos modos troncalizado digital e convencional digital. O rádio deverá enviar a 
sinalização de emergência até receber uma sinalização de reconhecimento 
proveniente da infra-estrutura do sistema; 

2.1.11 Deverá receber chamadas individuais de acordo com o padrão APCO Projeto 25, 
nos modos troncalizado digital e convencional digital; 

2.1.12 Deverá receber alertas de chamada de acordo com o padrão aberto APCO Projeto 
25, nos modos troncalizado digital e convencional digital; 
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2.1.13 Deverá ser habilitado e desabilitado remotamente a partir de comando específico 
iniciado pela infra-estrutura do sistema, de acordo com o padrão aberto Projeto 
25, nos modos troncalizado digital e convencional digital; 

2.1.14 Deverá ser compatível com a sinalização analógica em uso na rede da PMMG, 
baseada no padrão MDC-1200, permitindo no mínimo a seguinte funcionalidade: 

2.1.14.1 Identificação da unidade chamadora (ID); 

2.1.14.2 Habilitação e Desabilitação da unidade através de um sistema de 
despacho de rádio; 

2.1.15 Para garantir a segurança da rede da PMMG em caso de unidades extraviadas em 
campo, quando a unidade de rádio for desabilitada através de um sistema de 
despacho, o rádio deverá ser novamente habilitado através deste mesmo sistema, 
em modo convencional analógico (MDC1200); 

2.1.16 Deverá operar com, no mínimo, 96 grupos de conversação; 

2.1.17 Programação dos parâmetros de operação por meio de computador padrão PC e 
cabo de interface do tipo USB; 

2.1.18 Deverá realizar auto-teste de seus componentes internos a cada vez que o rádio for 
ligado. O rádio deverá emitir um alerta sonoro caso identifique alguma falha 
durante o auto-teste; 

2.1.19 Possuir alto-falante interno ou externo com potência de áudio mínima de 3  Watts; 

2.1.20 Deverá ter a capacidade de operar em comunicação de dados em pacote com uma 
taxa de 9600 bps de acordo com o padrão APCO25. 

2.1.21 Possuir receptor de GPS integrado, possibilitando envio das coordenadas 
geográficas através da rede de radiocomunicação. 

2.1.22 Deverá permitir atualização de software interno de operação, a fim de adicionar 
novos recursos e funcionalidades, utilizando-se a mesma plataforma sem 
substituição do equipamento; 

2.1.23 Deverá atender às normas militares MIL 810 C, D, E e F, para choque, umidade, 
temperatura, chuva, vibração, radiação solar e maresia 

2.1.24 O transceptor deve ser constituído em um gabinete único, vedado à entrada de 
água e poeira de acordo com o padrão IP54. 

 

2.2 Características Eletrônicas Básicas 

2.2.1 Faixa de freqüência: 148 MHz a 174 MHz; 

2.2.2 Deverá possuir no mínimo 128 canais de RF nos modos convencional analógico e 
ou digital 

2.2.3 Largura do canal de RF: 12,5 kHz e 25 kHz com programação dentro da faixa 
acima; 
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2.2.4 Proteção eletrônica contra acionamento contínuo do transmissor por tempo 
superior ao permitido, reciclável em cada acionamento (duração programável). O 
rádio deverá alertar seu usuário dessa condição emitindo um alerta sonoro antes 
de atingir o tempo máximo permitido; 

2.2.5 Permitir a programação de grupos e canais dos seguintes tipos: Canal 
convencional analógico VHF, Canal convencional digital VHF e grupos de 
conversação troncalizado APCO25 Fase 1 FDMA; 

2.2.6 Alimentação de 13,8 VCC com polaridade negativa no chassi do equipamento 
permitindo variação elétrica de 20%; 

2.2.7 Proteção contra inversão de polaridade de alimentação; 

2.2.8 Proteção contra variação de impedância de RF por descasamento de antena; 

2.2.9 Controle de freqüência: por sintetizador, dotado de memória programável e 
reprogramável externamente através de computador; 

2.2.10 Tecnologia baseada em microprocessador; 

2.2.11 O Transceptor móvel digital deverá operar no modo direto, rádio a rádio (ponto a 
ponto) sem a utilização de infraestrutura nos modos convencional digital e 
convencional analógico; 

2.2.12 Deverá possuir algoritmo de redução de ruído ambiente captado pelo microfone 
por processamento digital de sinais, tanto em modo analógico quanto em modo 
digital; 

2.2.13 Deverá possuir ajuste do ganho de áudio do microfone e controle automático de 
ganho do microfone; 

2.2.14 As sinalizações utilizadas, nos modos digital e analógico, deverão ser fornecidas 
pelo circuito eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo 
inclusão de circuitos (internos ou externos) ou placas adicionais complementares 
ao equipamento. 

2.2.15 Deverá possuir a capacidade de operar em modo seguro, com criptografia digital 
do sinal de RF, mediante inserção de chave e programação eletrônica; 

2.2.16 Deverá suportar o algoritmo de criptografia AES, compatível com padrão P25, 
devendo permitir a programação por canal ou grupo de conversação; 

2.2.17 Deverá receber no mínimo 32 (trinta e duas) chaves de criptografia; 

2.2.18 Deverá permitir a troca das chaves de criptografia via canais de Radiofreqüência 
(OTAR) de acordo com o padrão P25 em modo troncalizado e modo 
convencional digital; 

2.2.19 Deverá possuir Hardware de criptografia integrado ao transceptor; 

2.2.20 Deverá permitir o envio e o recebimento de mensagens de texto pré definidas. 
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2.3 Características Eletrônicas de Transmissão 

2.3.1 Potência de RF: 45 Watts, com ajuste via software; 

2.3.2 Desvio de modulação: até ± 5 kHz (25 KHz) / ± 2.5 kHz (12.5 KHz); 

2.3.3 Estabilidade de freqüência ± 2.5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 10 ºC a + 60 
ºC; 

2.3.4 Atenuação para emissão de harmônicos e espúrios (em relação à portadora): 70 
dBc; 

2.3.5 Atenuação de ruído de FM: 38 dB para canais de 12.5 KHz; 

2.3.6 Distorção de áudio: 3%. 

2.4 Características Eletrônicas de Recepção 

2.4.1 Sensibilidade em modo analógico: 0.35 µV (microvolt), para 12 dB SINAD; 

2.4.2 Sensibilidade em modo digital: 0.35 µV (microvolt), para 5% de taxa de erro de 
bit (BER); 

2.4.3 Seletividade para canais adjacentes: 70 dB; 

2.4.4 Estabilidade de freqüência ± 2,5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 10 ºC a + 60 
ºC; 

2.4.5 Rejeição de sinais espúrios: 75 dB; 

2.4.6 Rejeição de intermodulação: 75 dB; 

 

2.5 Composição Básica 

2.5.1 01 (um) equipamento transceptor de rádio; 

2.5.2 01 (uma) antena 0dB e base para fixação ao teto do veiculo mediante furação; 

2.5.3 01 (uma) antena de GPS com conectores e cabo apropriado com base fixável ao 
teto do veículo, para instalação no transceptor; 

2.5.4 01 (um) Conjunto de suporte de fixação e demais acessórios para montagem 
veicular. 

2.5.5 01 (um) microfone compacto de mão com tecla de transmissão, cordão espiralado, 
teclado e suporte; 

2.5.6 01 (um) cabo de alimentação completo, com terminais e porta fusível; 

2.5.7 01 (um) manual de operação. 

 
3 ITENS DIVERSOS 

3.1 Kits de Programação e Manutenção e fornecimento: 

3.1.1 Para o primeiro fornecimento e a cada lote de 100 (cem) rádios, a empresa 
deverá fornecer á contratante os seguintes itens: 
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3.1.1.1 Manual de manutenção detalhado com esquemático dos equipamentos; 

3.1.1.2 05 (cinco) microfones compactos de mão com tecla de transmissão, 
cordão espiralado, teclado e suporte; 

3.1.1.3 01 (um) Software de Programação compatível com Windows para o rádio 
fornecido; 

3.1.1.4 01 (um) cabo de programação para o rádio fornecido 

3.1.1.5 01 (um) conjunto de ferramental necessário para abrir e fechar os 
transceptores móveis e componentes;  

3.1.1.6 Conector e ou adaptador necessário para realizar medidas quando no 
alinhamento dos mesmos ao serem conectados ao monitor de serviço. 

 

3.1.2 Para o primeiro fornecimento dos rádios móveis, a empresa deverá fornecer: 

3.1.2.1 02 (dois) Dispositivos encriptadores, com cabos, softwares adaptores e 
outros itens necessários ao carregamento das chaves de criptografia nos 
rádios. 

 

3.2 Garantia 

3.2.1 Os rádios transceptores operando nos modos P25 Fase 1 já deverão estar 
homologados pela ANATEL no dia do certame, a fim de que os mesmos possam 
entrar em operação. 

3.2.2 Os equipamentos deverão apresentar Garantia Original do Fabricante de 24 (vinte 
e quatro) meses para os rádios e 12 (meses) para acessórios, contados a partir da 
entrega dos equipamentos;  

3.2.3 Os documentos, caso apresentados em língua estrangeira, deverão ser notarizados 
em seu país de origem, reconhecidos pelo consulado brasileiro mais próximo e 
registrados junto com sua versão traduzida, por tradutor juramentado, em cartório 
de registro de documentos, para que os mesmos tenham validade na forma da 
Lei. 

3.2.4 A proponente deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do 
fabricante, na cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual 
será responsável pelo recolhimento, manutenção e devolução dos equipamentos 
já manutenidos em garantia no prazo estabelecido no certame.  

 

3.3 Qualificação Técnica  

3.3.1 Comprovação de capacidade técnica, por meio de atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, relativo ao fornecimento de produtos 
semelhantes ao requerido neste certame, em nome da empresa; 
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3.3.2 Declaração que conste que os equipamentos ofertados atendem as Normas do 
Ministério das Comunicações - MINICOM, com relação à emissão de 
frequências radioelétricas, bem como a Norma “MIL 810 C, D, E e F” no que 
concerne, principalmente, à robustez do equipamento no trabalho policial e a 
sujeição do mesmo às variações climáticas de temperatura e umidade referentes 
ao Estado de Minas Gerais. 

3.3.3 Cópia do certificado de homologação ou de registro, expedido pela ANATEL, que 
autoriza a operação do equipamento no Brasil; 

 

3.4 Treinamento 

3.4.1 Para o primeiro fornecimento, a contratada deverá prover treinamento técnico 
presencial para pelo menos 10 (dez), técnicos da PMMG.  

3.4.2 O treinamento deve possuir uma carga horária de pelo menos 24 (vinte e quatro) 
horas, e ser provido por um técnico do Fabricante ou do licitante, nas instalações 
da PMMG.  

3.4.3 A contratante fornecerá o local para a realização do treinamento; 

3.4.4 Deverá ser fornecido material didático em Português para cada aluno; 

3.4.5 O treinamento deverá abordar: 

3.4.5.1 Programação dos recursos operacionais do equipamento; 

3.4.5.2 Teoria básica de funcionamento; 

3.4.5.3 Prática de operação, explorando os recursos do equipamento; 

3.4.5.4 Alinhamento e ajustes necessários ao bom e perfeito funcionamento dos 
equipamentos; 

3.4.5.5 Manutenção básica. 

 

3.5 Prazo de Entrega 

3.5.1 O prazo máximo para fornecimento dos produtos constantes do objeto deste TR 
será de 90 (noventa) corridos, contados a partir da assinatura do contrato. 

3.5.2 Os custos de transporte e entrega dos produtos deverão correr por conta da 
Contratada e estar inclusos na proposta a ser apresentada. 

 

3.6     MANUTENÇÃO: 

3.6.1  Equipamentos em garantia, quando necessitarem de manutenção, deverão ser 
retirados em até 03 (três) dias úteis no CTT, a partir do acionamento da contratada. A 
contratada deverá devolvê-los manutenidos ou, se necessário, trocados por 
equipamentos novos em até 15 (quinze) dias corridos mediante laudo técnico. 
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LOTE 02  

ITEM 01 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA PARA  RÁDIO TRANSCEPTOR VHF PORTATIL 
DIGITAL FASE II P25 COM GPS E TECLADO INTEGRADO 

Código do Material: 1327429 

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 90 dias corridos 

 

Órgão Código da unidade 
Orçamentária 

Quantidade de rádios 

Polícia Militar de Minas Gerais 1250 10.000 

Instituto Estadual de Florestas 2100 10 

Secretaria do Est. de Meio Amb. Desenv. Sust. 1370 05 

Total 10.015 
 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
 

1.1. Características Gerais 

1.2. O equipamento deverá ser homologado pela ANATEL, de fácil manuseio e operação 
devendo estar configurado para a realização das seguintes funções ou recursos: 

1.3. Compatibilidade digital: O hardware dos equipamentos deverá estar pronto para receber 
carga de software e/ou firmaware, se necessário para, após testes de compatibilidade das 
funcionalidades P-25 Fase 2 entre fabricantes, padronizar os equipamentos de acordo com 
os testes e homologação, sem custos adicionais para a contratante. Caso o hardware não 
permita essa atualização, a contratada fica obrigada a trocar todos os equipamentos 
fornecidos, a qualquer tempo que ocorrer a homologação de compatibilidade, para atender 
tal exigência. 

1.4. Operação em modo dual, analógico e digital conforme normas do padrão P25 Fase 1 FDMA 
e P25 Fase 2 TDMA, no mesmo rádio, programados por canal, sem ônus para a PMMG; 

1.5. O transceptor deverá operar nos modos convencional analógico, Digital e também no modo 
troncalizado. 

1.6. O transceptor portátil digital deverá, quando operando no modo analógico, ser compatível 
operacionalmente com os transceptores analógicos em uso nas redes de radiocomunicação 
da Polícia Militar de Minas Gerais; 

1.7. O transceptor portátil digital deverá atender os parâmetros eletrônicos de modulação digital 
e sinalização definidos na Interface Aérea Comum do padrão aberto APCO-25 da 
Associação de Oficiais de Comunicação de Segurança Pública (APCO – Association of 
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Public Safety Communications Officials) e publicado na norma TSB102 1 da TIA/EIA; 2, 3. 

1.8. O transceptor deverá ser entregue já instalado com software que atenda o padrão P25 Fase 2 
e deverá atender os parâmetros de compatibilidade com o padrão APCO 25 Fase 2 TDMA 
definidos nos seguintes documentos: 

1.9. Project 25 Phase 2 Two-Slot time Division Multiple Access Physical Layer Protocol 
Specification Standard (TIA-102.BBAB); 

1.10. Project 25 Phase 2 Two-Slot time Division Multiple Access Media Access Control Layer 
Protocol Specification (TIA-102.BBAC- Trunked Voice Services); 

1.11. Project 25 Phase 2 TDMA Control Channel Updates (TIA-102.AABC-C – Trunking 
Control Channel Messages); 

1.12. Project 25 Phase 2 TDMA Encryption Updates (TIA-102. AAAD-A Block Encryption 
Protocol); 

1.13. Half Rate Vocoder Annex (TIA-102.BABA-1); 

1.14. O transceptor não deverá receber qualquer tipo de interferência de modulação em 
frequência analógica quando estiver operando no modo digital, programado por canal; 

1.15. Deverá permitir programação (via software), para operação em modo convencional e em 
modo de controle inteligente (troncalizado), na faixa VHF (148 MHz a 174 MHz) devendo 
ser compatível com os padrões eletrônicos de sinalização do padrão APCO-25 Fase 1 
FDMA e Fase 2 TDMA. 

1.16. Deverá permitir a realização de “Chamada de Emergência”, garantindo ao grupo em 
emergência prioridade de acesso à rede em caso de canais ocupados. 

1.17. Deverá ser capaz de responder “Chamada Geral” (Multigrupo); 

1.18. Deverá receber e realizar “Chamadas Privativas”, sendo a conversação limitada às duas 
unidades de rádio (origem – destinatária), no padrão P25 Fase 1 para o padrão P25 Fase 2; 

1.19. Deverá decodificar “Chamadas de Alerta”, indicando no visor a identificação da unidade 
chamadora; 

1.20. Quando não estiver vinculada em uma sequencia de mensagens, deverá monitorar o Canal 
de Controle do Sistema que a oriente quanto ao “Status” do Sistema (conceito de 
sinalização por Canal de Controle Dedicado); 

1.21. Iniciar uma chamada pelo modo “Aperte para Falar” (PTT), por meio da solicitação de um 
Canal de Conversação (VOZ), via Canal de Controle; 

1.22. No caso de sistema ocupado, tentar o re-acesso automático até que o mesmo seja concluído 
sem que o usuário necessite pressionar o botão de PTT novamente; 

1.23. Recepção de sinalização, por meio de indicação sonora, que a mesma se encontra em fila 
de espera “aguardando liberação de canal”; 

                                                 
1 TSB  – Telecommunications Systems Bulletin 
2 TIA   – Telecommunications Industry Association 
3 EIA – Eletronics Industry Association 
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1.24. Utilizar o Canal de Comunicação a ser designado pelo Sistema durante a conversação; 

1.25. Decodificar as instruções transmitidas pelo Canal de Controle ao Endereço de Grupo de 
Conversação ao qual esteja engajada e direcioná-la ao Canal de Comunicação designado 
pela Sinalização do Sistema; 

1.26. Deverá permitir sua desabilitação completa, tanto da transmissão quanto da recepção de 
chamadas, através de comando (remoto) enviado pela Central de Controle Eletrônico do 
Sistema de Controle Inteligente ou console de despacho, via radiofrequência, devendo ainda 
enviar confirmação de que o comando recebido foi executado. 

1.27. Deverá permitir sua reabilitação completa, tanto da transmissão quanto da recepção de 
chamadas, por meio de Comando enviado pela Central de Controle do Sistema de Controle 
Inteligente ou console de despacho, via radiofrequência, devendo ainda enviar confirmação 
de que o comando recebido foi executado. 

1.28. Estabelecer comunicação convencional, ponto a ponto, dentro ou fora da Área de Cobertura 
do Sistema em modo analógico e em modo digital; 

1.29. O transceptor portátil deverá ter a capacidade de operação rádio a rádio (ponto a ponto), 
sem a utilização de infraestrutura nos modos digital e analógico; 

1.30. Deverá aceitar a programação de no mínimo 500 (quinhentos) grupos de conversação 
(modo de controle inteligente) e/ou canais de RF (modo convencional), indicados por 
mostrador digital alfanumérico no painel frontal do transceptor portátil; 

1.31. Deverá aceitar a programação de grupos e canais dos seguintes tipos: canal convencional 
analógico VHF, canal convencional digital VHF, grupo de conversação troncalizado APCO 
25 Fase 1 FDMA, grupo de conversação troncalizado APCO 25 Fase 2 TDMA; 

1.32. Permitir a visualização dos canais de RF ou grupos de conversação selecionados por meio 
de visor; 

1.33. Realizar varredura de canais de radiofrequência, monitorando vários canais de uma lista 
programável de forma a participar de uma chamada assim que detectar atividade em 
qualquer um deles. Deve ser possível a varredura de canais digitais e analógicos 
simultaneamente dentro de todas as bandas de frequência disponíveis no rádio; 

1.34. Possuir led’s indicadores de transmissão e de recepção, bem como indicativo sonoro e 
visual de baixo nível da bateria;  

1.35. Possuir receptor de GPS integrado ao transceptor (montado em gabinete único), com no 
mínimo 12 canais, possibilitando envio das coordenadas geográficas através da rede de 
radiocomunicação; 

1.36. Possuir hardware de criptografia integrado ao transceptor; 

1.37. Permitir o envio e o recebimento de mensagens curtas de texto; 

1.38. Permitir a troca das chaves de criptografia, por meio de comandamento da central de 
controle eletrônico do sistema de controle inteligente, via radiofrequência;  
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1.4 Possuir no mínimo os seguintes controles: 

1.4.1.1 Chave rotatória de no mínimo 16 posições para rápida seleção do 
grupo/canal de conversação; 

1.4.1.2 Chave seletora de 3 posições para acesso a diferentes conjuntos de grupos 
de conversação programados na chave rotatória de 16 posições; 

1.4.1.3 Botão lateral de PTT; 

1.4.1.4 Botão de Controle de Volume; 

1.4.1.5 Botão ou tecla de ligar e desligar; 

1.4.1.6 Mínimo de 3 (três) botões laterais  programáveis; 

1.4.1.7 1 (um) botão de emergência; 

1.4.1.8 Possuir visor com no mínimo: 

1.4.1.8.1 1(uma) linha de ícones indicativos de recursos ativos ou 
status do rádio; 

1.4.1.8.2 2 (duas) linhas de texto com pelo menos 8 (oito) caracteres; 

1.4.1.8.3 O visor deverá alertar visualmente o usuário sobre o tipo de 
chamada em andamento (chamada de emergência, chamada 
de grupo, bateria fraca, etc.); 

1.4.1.9 Possuir teclado na parte frontal do transceptor com as seguintes teclas: 

1.4.1.9.1 Teclado alfanumérico; 

1.4.1.9.2 Teclas direcionais para navegação nos menus e itens do visor; 

1.4.1.10 Possuir sistema de microfone duplo, com tecnologia avançada de 
cancelamento de ruídos, permitindo a operação em ambientes 
extremamente ruidosos; 

 

1.5 RECURSOS FUNCIONAIS EM MODO DIGITAL 

1.5.1 Além dos recursos previstos no item 1.1 “Características Gerais”, o equipamento 
deverá possuir a capacidade de operar em modo seguro, com encriptação digital do 
sinal, mediante inserção de chave e programação eletrônica; 

1.5.2 O equipamento deverá suportar os algoritmos de criptografia “APCO 25 AES”, 
devendo permitir a programação por canal ou grupo de conversação; 

1.5.3 Possuir a capacidade de receber no mínimo 32 (trinta e duas) chaves de encriptação. 

1.5.4 Possuir a capacidade de troca de chaves de encriptação por meio de ondas rádio 
frequência, e fisicamente por dispositivo encriptador, a fim de alteração das chaves 
de criptofonia; 

1.5.5 Possuir modulação C4FM, CQPSK e H-CPM; 

1.5.6 Possuir vocodificador digital AMBE. 
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1.6 RECURSOS FUNCIONAIS EM MODO ANALÓGICO 

1.6.1 Abertura do silenciamento do receptor controlada por portadora, subtom analógico e 
subtom digital, selecionável por meio de programação prévia para cada canal via 
computador PC (silenciamento programável por portadora subtom CTCSS (PL) e 
DCS (DPL) por canal); 

1.6.2 Suportar sinalização analógica MDC-1200 (protocolo atualmente utilizado na 
PMMG) com no mínimo os seguintes recursos: 

1.6.2.1 Identificação da unidade chamadora (ID); 

1.6.2.2 Habilitação e Desabilitação do transceptor via comando de um sistema de 
despacho de rádios; 

1.6.2.3 Chamada Seletiva; 

1.6.2.4 Alerta de Chamada; 

1.6.2.5 Modulação em FM. 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS BÁSICAS 

1.7.1 Faixa de frequência: VHF de 148 MHz a 174 MHz; 

1.7.2 Largura do canal de RF: 12,5 KHz / 25 KHz com programação dentro da faixa de 
operação acima; 

1.7.3 Espaçamento entre canais (TX e RX) de acordo com a norma em vigor; 

1.7.4 Tecnologia baseada em microprocessador; 

1.7.5 Geração e controle de frequência por meio de Sintetizador;  

1.7.6 A identificação eletrônica do transceptor no modo digital deverá ser fornecida pelo 
circuito eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo inclusão de 
circuitos (internos ou externos), placas adicionais ou complementares ao 
equipamento; 

1.7.7 Proteção contra: 

1.7.7.1 Sobretensão de alimentação acima da variação permitida; 

1.7.7.2 Inversão de polaridade; 

1.7.7.3 Variação de impedância de RF por descasamento de antena; 

1.7.7.4 Potência do transmissor acima do limite nominal do modelo; 

1.7.7.5 Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao 
permitido, reciclável em cada acionamento, com aviso sonoro ao 
usuário de “tempo esgotado” (TOT Programável); 

1.7.8 Permitir a programação das frequências de operação, grupos de conversação e 
recursos operacionais por meio de aplicativo eletrônico (software) de acesso 
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externo via computador tipo PC ou notebook. 

1.7.9 Alimentação por bateria recarregável de Li-Ion (lítio-ion) de 7.5 Vcc; 

1.7.10 Temperatura de operação: –10°C a +60°C. 

 

1.8 CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS DO TRANSMISSOR 

1.8.1 Faixa de frequência: VHF de 148 MHz a 174 MHz; 

1.8.2 Separação Máxima de Frequências: Toda a banda de transmissão; 

1.8.3 Estabilidade de frequência (-10º a +60ºC): ± 1.5 ppm ou melhor; 

1.8.4 Desvio de Modulação Máximo: ± 5KHz / ± 2,5KHz (medição em modo analógico de 
acordo com TIA/EIA 603); 

1.8.5 Potência de saída de RF nominal: 5 Watts ou melhor, podendo ser reduzida via 
software até 1 Watt ou menos; 

1.8.6 Interferência e Ruído em FM (25KHz / 12.5KHz): - 44 dB ou melhor; 

1.8.7 Atenuação para emissão de harmônicos e espúrios em relação a portadora: - 70 dBc 
ou melhor; 

1.8.8 Resposta de áudio: +1 dB, -3 dB; 

1.8.9 Distorção de Áudio: < 1.25 %; 

1.8.10 Impedância de saída: 50 Ω; 

1.8.11 Temporizador de transmissão (TOT) reciclável em cada acionamento, programável 
via software. 

 

1.9 CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS DO RECEPTOR 

1.9.1 Faixa de frequência: VHF de 148 MHz a 174 MHz; 

1.9.2 Espaçamento de canal: 25 KHz / 12,5 KHz; 

1.9.3 Separação Máxima de Frequências: Toda a banda de recepção de acordo com norma 
em vigor; 

1.9.4 Estabilidade de frequência (-10º a +60ºC): ±1.5 ppm ou melhor; 

1.9.5 Sensibilidade em modo analógico (12 dB SINAD) VHF: 0,22 µV ou melhor; 

1.9.6 Sensibilidade em modo digital (taxa de erro BER de 5%) VHF: 0,22 µV ou melhor; 

1.9.7 Seletividade (25KHz / 12.5KHz /  6,25 KHz): -65 dB ou melhor; 

1.9.8 Intermodulação:  -70 dB ou melhor; 

1.9.9 Rejeição a espúrios: -65 dB ou melhor; 

1.9.10 Interferência e ruído de FM (25 KHz / 12,5 KHz):-51 dB / -45 dB ou melhor; 
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1.9.11 Distorção de áudio: 1.5% ou melhor; 

1.9.12 Potência de saída de áudio: mínima de 500 mW. 

 

1.10 CARACTERÍSTICAS DO GPS INTEGRADO AO TRANSCEPTOR PORTÁTIL 

1.10.1 Canais: 12; 

1.10.2 Sensibilidade: -159 dBm; 

1.10.3 Precisão: < 10 metros (95%); 

1.10.4 Arranque a frio: < 60 segundos (95%); 

1.10.5 Arranque a quente: < 10 segundos (95%); 

1.10.6 Modo de funcionamento: GPS autônomo (não assistido). 

 

1.11 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS 

1.11.1 O transceptor com GPS deve ser constituído em um gabinete único, vedado à 
entrada de água e poeira de acordo com o padrão IP67; 

1.11.2 Estrutura sem cantos vivos ou cortes de chapa de modo que não ofereçam perigo ao 
usuário; 

1.11.3 Seus terminais, conectores e contatos deverão ser banhados de materiais de boa 
qualidade, a fim de reduzir a probabilidade de perdas ou maus contatos; 

1.11.4 Seus circuitos impressos devem ser protegidos contra corrosão; 

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

1.11.6 Facilidade de visualização e acesso aos controles; 

1.11.7 Boa resposta de áudio do alto falante;  

1.11.8 Número de série do transceptor portátil gravado em seu chassi. 

 

1.12 COMPOSIÇÃO DO TRANSCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL VHF: 

1.12.1 01 (um) equipamento rádio (transmissor-receptor) com GPS embutido; 

1.12.2 02 baterias de Li-ion recarregáveis, de alta capacidade com capacidade mínima de 
1900 mAH e autonomia mínima de 08 (oito) horas contínuas, para um ciclo 
operacional de 5-5-90 (5% do tempo em transmissão, 5% em recepção e 90% em 
stand-by) para cada transceptor; 

1.12.3 01 (uma) antena tipo helicoidal, emborrachada de VHF com recepção de GPS 
integrada, para cada transceptor; 

1.12.4 01 (um) carregador de bateria inteligente, unitário para cada transceptor, bivolt com 
entrada 110 / 220 Volts CA, do tipo recarga rápida, com carga total da bateria em 
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tempo máximo de (3) três horas; 

1.12.5 01 (um) microfone com falante remoto; 

1.12.6 01 (um) clip de cinto para cada transceptor; 

1.12.7 01 (um) manual de operação impresso, para cada transceptor; 

1.12.8 No primeiro fornecimento deverão ser entregues 02 (dois) dispositivos 
encriptadores utilizados para carregar as chaves de criptografia nos rádios 
portáteis, com todos os cabos e acessórios necessários ao seu funcionamento; 

1.12.9 A contratada deverá fornecer gratuitamente à Contratante, para cada lote de no 
mínimo 100 (cem) transceptores portáteis, os seguintes os produtos e acessórios: 

1.12.9.1 01 (um) manual de manutenção detalhado do transceptor ofertado 
com todo esquemático para manutenção; 

1.12.9.2 05 (cinco) microfones com falante remoto identico ao fornecido 
junto com o transceptor; 

1.12.9.3 01 (um) conjunto completo com softwares originais do fabricante 
referentes à Fase 1 FDMA do P25 e Fase 2 TDMA do P25, 
necessários para programação, reprogramação, encriptação, 
alinhamento e ajustes do transceptor portátil ofertado para operar 
em computador PC ou notebook, com sistema operacional 
Windows XP ou superior; 

1.12.9.4 01 (um) conjunto de interfaces (hardware) originais do fabricante 
referentes à Fase 1 FDMA do P25 e Fase 2 TDMA do P25, 
dispositivos e cabos necessários para programação, 
reprogramação, encriptação, alinhamento e ajustes do transceptor 
portátil ofertado; 

1.12.9.5 01 (um) conjunto de ferramental necessário para abrir e fechar os 
transceptores portáteis e componentes (conectores) necessários 
para alinhamento dos mesmos ao serem ligados a monitor de 
serviço; 

1.12.10 No primeiro fornecimento de transceptores portáteis, deverá ser fornecido 
à Contratante, Treinamento para os técnicos que deverá abordar os seguintes 
temas: a metodologia de programação, reprogramação, alinhamento (ajustes) 
do transceptor, encriptação, manutenção e operação dos equipamentos. 

1.13 Qualificação Técnica  

1.13.1 Comprovação de capacidade técnica, por meio de atestado fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, relativo ao fornecimento de 
produtos semelhantes ao requerido neste Certame, em nome da empresa;  

1.13.2 Declaração que conste que os equipamentos ofertados atendem as Normas do 
Ministério das Comunicações - MINICOM, com relação à emissão de 
frequências radioelétricas, bem como a Norma “MIL 810 C, D, E e F” no que 
concerne, principalmente, à robustez do equipamento no trabalho policial e a 
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sujeição do mesmo às variações climáticas de temperatura e umidade 
referentes ao Estado de Minas Gerais. 

1.13.3 Cópia do certificado de homologação ou de registro, expedido pela ANATEL, 
que autoriza a operação do equipamento no Brasil; 

 

1.14 Treinamento 

1.14.1 Para o primeiro fornecimento, a contratada deverá prover treinamento técnico 
presencial para pelo menos 10 (dez), técnicos da PMMG.  

1.14.2 O treinamento deve possuir uma carga horária de pelo menos 24 (vinte e 
quatro) horas, e ser provido por um técnico do Fabricante ou do licitante, nas 
instalações da PMMG.  

1.14.3 A contratante fornecerá o local para a realização do treinamento; 

1.14.4 Deverá ser fornecido material didático em Português para cada aluno; 

1.14.5 O treinamento deverá abordar: 

1.14.5.1 Programação dos recursos operacionais do equipamento tanto em 
Fase 1 quanto em Fase 2; 

1.14.5.2 Teoria básica de funcionamento; 

1.14.5.3 Prática de operação, explorando os recursos do equipamento; 

1.14.5.4 Alinhamento e ajustes necessários ao bom e perfeito funcionamento 
dos equipamentos; 

1.14.5.5 Manutenção Básica. 

1.15 Garantia 

1.15.1 Os rádios transceptores operando nos modos P25 Fase 1 e fase 2 já deverão estar 
homologados pela ANATEL no dia do certame, a fim de que os mesmos possam 
entrar em operação. 

1.15.2 Os equipamentos deverão apresentar Garantia mínima Original do Fabricante de 
24 (vinte e quatro) meses para os rádios e 12 (meses) para acessórios, contados a 
partir da entrega dos equipamentos;  

1.15.3 Os documentos, caso apresentados em língua estrangeira, deverão ser notarizados 
em seu país de origem, reconhecidos pelo consulado brasileiro mais próximo e 
registrados junto com sua versão traduzida, por tradutor juramentado, em cartório 
de registro de documentos, para que os mesmos tenham validade na forma da 
Lei. 

1.15.4 A proponente deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do 
fabricante, na cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual 
será responsável pelo recolhimento, manutenção e devolução dos equipamentos 
já manutenidos em garantia no prazo estabelecido no certame.  
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1.16   Prazo de Entrega 

1.16.1 O prazo máximo para fornecimento dos produtos constantes do objeto deste 
RP (Registro de Preços) será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir 
da assinatura do contrato. 

1.16.2 Os custos de transporte e entrega dos produtos deverão correr por conta da 
Contratada e estar inclusos na proposta a ser apresentada. 

1.17   MANUTENÇÃO: 

                                        1.17.1 Equipamentos em garantia, quando necessitarem de manutenção, deverão ser       
retirados em até 03 (três) dias úteis no CTT, a partir do acionamento da contratada. A 
contratada deverá devolvê-los manutenidos ou, se necessário, trocados por 
equipamentos novos em até 15 (quinze) dias corridos mediante laudo técnico. 
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LOTE 02  

ITEM 02 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA PARA RÁDIO TRANSCEPTOR VHF MÓVEL 
DIGITAL FASE II P25 COM GPS INTEGRADO 

Código do Material: 1327437 

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 90 dias corridos 

 

Órgão Código da unidade 
Orçamentária 

Quantidade de rádios 

Polícia Militar de Minas Gerais 1250 10.000 

Instituto Estadual de Florestas 2100 10 

Secretaria do Est. de Meio Amb. Desenv. Sust. 1370 05 

Total 10.015 
 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

1.1.1 O equipamento deverá ser homologado pela ANATEL, de fácil manuseio e 
operação, devendo estar configurado para a realização das seguintes funções ou 
recursos: 

1.1.2 Compatibilidade digital: O hardware dos equipamentos deverá estar pronto para 
receber carga de software e/ou firmaware, se necessário para, após testes de 
compatibilidade das funcionalidades P-25 Fase 2 entre fabricantes, padronizar os 
equipamentos de acordo com os testes e homologação, sem custos adicionais para 
a contratante. Caso o hardware não permita essa atualização, a contratada fica 
obrigada a trocar todos os equipamentos fornecidos, a qualquer tempo que ocorrer 
a homologação de compatibilidade, para atender tal exigência. 

1.1.3 Operação em modo dual, analógico e digital conforme normas do padrão P25 Fase 
1 FDMA e P25 Fase 2 TDMA, no mesmo rádio, programados por canal; 

1.1.4 Deverá operar nos modos, convencional Analógico e Digital e também em modo 
troncalizado Digital. 

1.1.5 Deverá, quando operando no modo analógico, ser compatível operacionalmente 
com os transceptores analógicos em uso nas redes de radiocomunicação da Polícia 
Militar de Minas Gerais; 

1.1.6 Deverá atender os parâmetros eletrônicos de modulação digital e sinalização 
definidos na Interface Aérea Comum do padrão aberto do Projeto APCO-25 da 
Associação de Oficiais de Comunicação de Segurança Pública (APCO – 
Association of Public Safety Communications Officials) e publicado na norma 
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TSB102 4 da TIA/EIA. 5, 6. 

1.1.7 Deverá ser entregue já instalado com software que atenda o padrão P25 Fase 2 e 
deverá atender os parâmetros de compatibilidade com o padrão APCO 25 Fase 2 
TDMA definidos nos seguintes documentos: 

1.1.7.1 Project 25 Phase 2 Two-Slot time Division Multiple Access Physical 
Layer Protocol Specification Standard (TIA-102.BBAB); 

1.1.7.2 Project 25 Phase 2 Two-Slot time Division Multiple Access Media 
Access Control Layer Protocol Specification (TIA-102.BBAC- Trunked 
Voice Services); 

1.1.7.3 Project 25 Phase 2 TDMA Control Channel Updates (TIA-102.AABC-C 
– Trunking Control Channel Messages); 

1.1.7.4 Project 25 Phase 2 TDMA Encryption Updates (TIA-102. AAAD-A 
Block Encryption Protocol); 

1.1.7.5 Half Rate Vocoder Annex (TIA-102.BABA-1); 

 

1.1.8 O transceptor móvel digital não deverá receber qualquer tipo de interferência de 
modulação em frequência analógica quando estiver operando no modo digital, 
programado por canal; 

1.1.9 Deverá permitir programação (via software), para operação em modo convencional e 
em modo de controle inteligente (troncalizado), na faixa de VHF (148 MHz a 174 
MHz), devendo ser compatível com os padrões eletrônicos de sinalização do 
padrão APCO-25 Fase 1 FDMA e Fase 2 TDMA. 

1.1.10 Deverá permitir a realização de “Chamada de Emergência”, garantindo ao grupo 
em emergência prioridade de acesso à rede em caso de canais ocupados; 

1.1.11 Deverá ser capaz de responder “Chamada Geral” (Multigrupo); 

1.1.12 Deverá receber e realizar “Chamadas Privativas”, sendo a conversação limitada às 
duas unidades de rádio (origem - destinatária), no padrão APCO-25 Fase 1 FDMA 
e Fase 2 TDMA; 

1.1.13 Deverá decodificar “Chamadas de Alerta” indicando no visor a identificação da 
unidade chamadora; 

1.1.14 Quando não estiver vinculada em uma sequência de mensagens, deverá monitorar o 
Canal de Controle do Sistema que a oriente quanto ao “Status” do Sistema 
(conceito de sinalização por Canal de Controle Dedicado); 

1.1.15 Iniciar uma chamada pelo modo “Aperte para Falar” (PTT), por meio da solicitação 
de um Canal de Conversação (VOZ), via Canal de Controle; 

                                                 
4 TSB  – Telecommunications Systems Bulletin 
5 TIA   – Telecommunications Industry Association 
6 EIA – Eletronics Industry Association 
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1.1.16 No caso de sistema ocupado, tentar o re-acesso automático até que o mesmo seja 
concluído sem que o usuário necessite pressionar o botão de PTT novamente; 

1.1.17 Recepção de sinalização, por meio de indicação sonora, que a mesma se encontra 
em fila de espera “aguardando liberação de canal”; 

1.1.18 Utilizar o Canal de Comunicação a ser designado pelo Sistema durante a 
conversação; 

1.1.19 Decodificar as instruções transmitidas pelo Canal de Controle ao Endereço de 
Grupo de Conversação ao qual esteja engajada e direcioná-la ao Canal de 
Comunicação designado pela Sinalização do Sistema; 

1.1.20 Deverá permitir sua desabilitação completa, tanto da transmissão quanto da 
recepção de chamadas, através de Comando (remoto) enviado pela Central de 
Controle Eletrônico do Sistema de Controle Inteligente ou console de despacho, via 
radiofrequência,  

1.1.21 Deverá permitir sua reabilitação completa, tanto da transmissão quanto da recepção 
de chamadas, por meio de Comando (remoto) enviado pela Central de Controle 
Eletrônico do Sistema de Controle Inteligente ou console de despacho, via 
radiofrequência,  

1.1.22 Estabelecer comunicação convencional, ponto-a-ponto, dentro ou fora da área de 
cobertura do sistema em modo analógico e em modo digital; 

1.1.23 O transceptor móvel digital deverá ter a capacidade de operação rádio a rádio 
(ponto a ponto), sem a utilização de infraestrutura nos modos digital e analógico; 

1.1.24 Permitir a programação de no mínimo 500 (quinhentos) grupos de conversação 
(modo de controle inteligente) e/ou canais de RF (modo convencional), indicados 
por mostrador digital alfanumérico no painel frontal do transceptor móvel; 

1.1.25 Permitir a programação de grupos e canais dos seguintes tipos: canal convencional 
analógico VHF, canal convencional digital VHF, grupo de conversação 
troncalizado APCO 25 Fase 1 FDMA, grupo de conversação troncalizado APCO 
25 Fase 2 TDMA;  

1.1.26 Permitir a visualização dos canais de RF ou grupos de conversação selecionados 
por meio de visor frontal incorporado ao transceptor; 

1.1.27 Realizar varredura de canais de radiofrequência, monitorando vários canais de uma 
lista programável de forma a participar de uma chamada assim que detectar 
atividade em qualquer um deles. Deve ser possível a varredura de canais digitais e 
analógicos simultaneamente dentro de todas as bandas de frequência disponíveis no 
rádio; 

1.1.28 Possuir receptor de GPS integrado ao transceptor (montado em gabinete único) 
com no mínimo 12 canais, possibilitando o envio das coordenadas geográficas 
através da rede de radiocomunicação. 

1.1.29 Possuir hardware de criptografia integrado ao transceptor; 

1.1.30 Permitir o envio e o recebimento de mensagens curtas de texto; 
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1.1.31 Permitir a troca das chaves de criptografia, via sistema OTAR por meio de 
comandamento da central de controle eletrônico do sistema de controle inteligente, 
via radiofrequência; 

1.1.32 Possuir no mínimo os seguintes controles: 

1.1.32.1 Chave rotatória ou tecla de seleção do grupo/canal de conversação; 

1.1.32.2 Botão ou tecla de controle de volume; 

1.1.32.3 1 (um) botão de emergência; 

1.1.32.4 Botão de ligar e desligar o transceptor; 

1.1.32.5 Led’s ou indicadores visuais no display de transmissão e recepção 
do transceptor; 

1.1.32.6 Possuir visor de LCD com no mínimo 3 linhas, sendo composto 
minimamente por: 

1.1.32.7 1 (uma) linha de ícones indicativos de recursos ativos ou status do 
rádio; 

1.1.32.8 02 (duas) linhas de texto com pelo menos 8 caracteres 
alfanumérico; 

 

1.2 RECURSOS FUNCIONAIS EM MODO DIGITAL 

1.2.1 Além dos recursos previstos no item 1.1 “Características Gerais”, o equipamento 
deverá possuir a capacidade de operar em modo seguro, com encriptação digital do 
sinal, mediante inserção de chave e programação eletrônica; 

1.2.2 O equipamento deverá suportar o algoritmo de criptografia “APCO 25 AES”, 
devendo permitir a programação por canal ou grupo de conversação;  

1.2.3 Possuir a capacidade de ser reprogramado via OTAR, por meio de ondas 
radiofrequência, e fisicamente por dispositivo encriptador, a fim de alteração das 
chaves de criptofonia; 

1.2.4 Possuir a capacidade de receber no mínimo 32 (trinta e duas) chaves de 
encriptação; 

1.2.5 Possuir modulação C4FM, CQPSK e H-CPM; 

1.2.6 Possuir vocodificador digital AMBE. 

 

1.3 RECURSOS FUNCIONAIS EM MODO ANALÓGICO 

1.3.1 Abertura do silenciamento do receptor controlada por portadora, subtom analógico 
e subtom digital, selecionável por meio de programação prévia para cada canal via 
computador PC silenciamento programável por portadora subtom CTCSS (PL) e 
DCS (DPL) por canal).. 

1.3.2 Suportar sinalização analógica MDC-1200 (protocolo atualmente utilizado na 
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PMMG) com no mínimo os seguintes recursos: 

1.3.2.1 Identificação da unidade chamadora (ID); 

1.3.2.2 Habilitação e Desabilitação da unidade via comando de um sistema de 
despacho de rádio; 

1.3.2.3 Chamada Seletiva; 

1.3.2.4 Alerta de Chamada; 

1.3.2.5 Modulação em FM. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS BÁSICAS 

1.4.1 Faixa de frequência: 148 MHz a 174 MHz; 

1.4.2 Largura do canal de RF: 12,5 KHz / 25 KHz com programação dentro das faixas 
de operação acima; 

1.4.3 Espaçamento entre canais (TX e RX) de acordo com a norma em vigor; 

1.4.4 Alimentação 13,8 VCC e com polaridade negativa no chassi permitindo variação 
elétrica de ± 20 %; 

1.4.5 Saída para alto falante externo; 

1.4.6 Tecnologia baseada em microprocessador; 

1.4.7 Geração e controle de frequência por meio de Sintetizador;  

1.4.8 Abertura do silenciamento para cada canal do receptor através de portadora e 
subtom digital devendo ser selecionável e programável, mediante acesso externo, 
via computador PC; 

1.4.9 A identificação eletrônica do transceptor no modo digital deverá ser fornecida pelo 
circuito eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo inclusão de 
circuitos (internos ou externos), placas adicionais ou complementares ao 
equipamento; 

1.4.10 Proteção contra: 

1.4.10.1 Sobretensão de alimentação acima da variação permitida; 

1.4.10.2 Inversão de polaridade; 

1.4.10.3 Variação de impedância de RF por descasamento de antena; 

1.4.10.4 Potência do transmissor acima do limite nominal do modelo; 

1.4.10.5 Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao 
permitido, reciclável em cada acionamento, com aviso sonoro ao 
usuário de “tempo esgotado” (TOT Programável). 

1.4.11 Permitir a programação das frequências de operação, grupos de conversação e 
recursos operacionais por meio de aplicativo eletrônico (software) de acesso 
externo via computador tipo PC ou notebook. 
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1.4.12 Temperatura de operação: –10°C a +60°C. 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS DO TRANSMISSOR 

1.5.1 Faixa de frequência: 148 MHz a 174 MHz; 

1.5.2 Espaçamento de canal: 25/12,5 KHz; 

1.5.3 Separação máxima de frequência: toda a banda de transmissão; 

1.5.4 Estabilidade de frequência (–10°C a +60°C): VHF: ±2 ppm, ou melhor;  

1.5.5 Desvio de Modulação: ± 5 KHz (medição em modo analógico de acordo com 
TIA/EIA 603); 

1.5.6 Potência de saída de RF, VHF: Programável de 10 Watts ou menos, até 50 Watts; 

1.5.7 Interferência e Ruído em FM (25 KHz / 12.5 KHz): - 49 dB/- 45 dB ou melhor; 

1.5.8 Atenuação para emissão de harmônicos e espúrios em relação à portadora: - 80 
dBc ou melhor; 

1.5.9 Resposta de áudio: +1, -3 dB (EIA); 

1.5.10 Distorção de Áudio: menor que 2.5%; 

1.5.11 Impedância de saída: 50 Ω. 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS DO RECEPTOR 

1.6.1 Faixa de frequência (VHF): 148 MHz a 174 MHz; 

1.6.2 Espaçamento de canal: 25/12,5 KHz; 

1.6.3 Separação Máxima de Frequências: toda a banda de recepção; 

1.6.4 Estabilidade de frequência (–30°C to +60°C), VHF: ±2 ppm, ou melhor;  

1.6.5 Sensibilidade em modo digital (taxa de erro BER de 5%), VHF: ≤ 0,30 µV ou 
melhor, para ambas as faixas; 

1.6.6 Sensibilidade em modo analógico (12 dB SINAD), VHF: ≤ 0,30 µV ou melhor, 
para ambas as faixas; 

1.6.7 Seletividade, VHF: 60 dB ou melhor, para ambas as faixas; 

1.6.8 Rejeição a espúrios, VHF: 80 dB ou melhor; 

1.6.9 Rejeição a intermodulação, VHF: melhor que 75 dB; 

1.6.10 Potência de saída de áudio, mínima de 5 Watts, com até 3% de distorção; 

1.6.11 Distorção de áudio: < 3%; 

1.6.12 Impedância de entrada: 50Ω. 
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1.7 CARACTERÍSTICAS DO GPS 

1.7.1 Canais: 12; 

1.7.2 Sensibilidade: -153 dBm; 

1.7.3 Precisão: < 10 metros (95%); 

1.7.4 Arranque a frio: < 60 segundos (95%); 

1.7.5 Arranque a quente: < 10 segundos (95%); 

1.7.6 Modo de funcionamento: GPS autônomo (não assistido). 

 

1.8 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 

1.8.1 Equipamento rádio transmissor-receptor com GPS montado em uma única peça, 
do tipo frontal com proteção contra água e poeira de acordo com padrão IP54. 

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

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

1.8.4 Facilidade de visualização e acesso aos controles do painel; 

1.8.5 Boa resposta de áudio do autofalante; 

1.8.6 Número de série do transceptor móvel gravado em seu chassi; 

1.8.7 Dissipação Térmica - compatível com o calor gerado dentro do regime 
intermitente da operação na base 20% TX e 80% RX; 

1.8.8 Cabeação e acessórios em tamanho e quantidade compatíveis para a instalação nos 
veículos em uso na PMMG que deverão ser fornecidos pela contratada. 

 

1.9 COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO TRANSCEPTOR MÓVEL DIGITAL: 

1.9.1 01 (um) equipamento rádio (transmissor-receptor) com GPS integrado montado 
em gabinete único e teclado alfanumérico presente no painel frontal ou a ser 
apresentado em microfone externo; 

1.9.2 01 (um) microfone de mão com tecla de transmissão (PTT), com teclado 
alfanumérico, cordão espiralado e suporte de fixação, caso o transceptor não possua 
teclado incorporado no painel frontal. Se o transceptor possuir teclado incorporado 
no painel frontal, deverá ser fornecido 01 (um) microfone de mão com tecla de 
transmissão (PTT), cordão espiralado e suporte de fixação; 

1.9.3 01 (uma) antena original do rádio, ou aprovada pelo fabricante mediante 
comprovação, tipo monopolo vertical, de ¼ (um quarto) de onda, ganho mínimo 
unitário de 0dB, com base fixável ao teto do veículo mediante furação, 
acompanhada dos conectores e do respectivo cabo coaxial; 
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1.9.4 01 (uma) antena de GPS com conectores e cabo apropriado com base fixável ao 
teto do veículo, para instalação no transceptor; 

1.9.5 01 (um) cabo de alimentação CC (Corrente Contínua) completo (com terminais, 
porta fusível e fusível); 

1.9.6 Conjunto de suporte de fixação do transceptor ao veículo, acompanhado das 
presilhas e parafusos de fixação; 

1.9.7 01 (um) manual de operação impresso em português para cada transceptor; 

1.9.8 No primeiro fornecimento deverão ser entregues 02 (dois) dispositivos 
encriptadores utilizados para carregar as chaves de criptografia nos rádios móveis, 
com todos os cabos e acessórios necessários ao seu funcionamento; 

1.9.9 A contratada deverá fornecer gratuitamente à Contratante, para cada lote de no 
mínimo 100 (cem) transceptores móveis, os seguintes os produtos e acessórios: 

1.9.9.1 01 (um) manual de manutenção detalhado do transceptor ofertado 
com todo esquemático para manutenção; 

1.9.9.2 05 (cinco) microfones de mão original do fabricante do rádio; 

1.9.9.3 01 (um) conjunto completo com softwares originais do fabricante 
referentes à Fase 1 FDMA do P25 e Fase 2 TDMA do P25, necessários 
para programação, reprogramação, encriptação, alinhamento e ajustes 
do transceptor móvel ofertado para operar em computador PC ou 
notebook, com sistema operacional Windows XP ou superior; 

1.9.9.4 01 (um) conjunto de interfaces (hardware) originais do fabricante 
referentes à Fase 1 FDMA do P25 e Fase 2 TDMA do P25, dispositivos e 
cabos necessários para programação, reprogramação, encriptação, 
alinhamento e ajustes do transceptor móvel ofertado; 

1.9.9.5 01 (um) conjunto de ferramentas específicas, original do fabricante 
do transceptor, para intervenção nos equipamentos (ferramentas 
necessárias para abrir e fechar o transceptor quando necessária 
manutenção) e conectores necessários para alinhamento do transceptor 
ao ser ligado em monitor de serviço; 

1.9.10 No primeiro fornecimento de transceptores móveis, deverá ser 
fornecido à Contratante, Treinamento para os técnicos que deverá 
abordar os seguintes temas: a metodologia de programação, 
reprogramação, alinhamento (ajustes) do transceptor, encriptação, 
manutenção e operação dos equipamentos. 

1.10 Treinamento 

1.10.1 Para o primeiro fornecimento, a contratada deverá prover treinamento técnico 
presencial para no mínimo 10 (dez), técnicos da PMMG.  

1.10.2 O treinamento deve possuir uma carga horária de pelo menos 32 (trinta e duas) 
horas, e ser provido por um técnico do Fabricante ou do licitante, nas instalações da 
PMMG.  
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1.10.3 A contratante fornecerá o local para a realização do treinamento; 

1.10.4 Deverá ser fornecido material didático em Português para cada aluno; 

1.10.5 O treinamento deverá abordar: 

1.10.5.1 Programação dos recursos operacionais do equipamento tanto em 
Fase 1 quanto em Fase 2; 

1.10.5.2 Teoria básica de funcionamento; 

1.10.5.3 Prática de operação, explorando os recursos do equipamento; 

1.10.5.4 Alinhamento e ajustes necessários ao bom e perfeito funcionamento 
dos equipamentos tanto em Fase 1 quanto em Fase 2; 

1.10.5.5 Manutenção Básica. 

1.11    Garantia 

1.1.1 Os rádios transceptores operando nos modos P25 Fase 1 e Fase 2 já deverão estar 
homologados pela ANATEL no dia do certame, a fim de que os mesmos possam 
entrar em operação. 

1.1.2 Os equipamentos deverão apresentar Garantia mínima Original do Fabricante de 
24 (vinte e quatro) meses para os rádios e 12 (meses) para acessórios, contados a 
partir da entrega dos equipamentos;  

1.1.3 Os documentos, caso apresentados em língua estrangeira, deverão ser notarizados 
em seu país de origem, reconhecidos pelo consulado brasileiro mais próximo e 
registrados junto com sua versão traduzida, por tradutor juramentado, em cartório 
de registro de documentos, para que os mesmos tenham validade na forma da 
Lei. 

1.1.4 A proponente deverá apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do 
fabricante, na cidade do Belo Horizonte ou em sua região Metropolitana, a qual 
será responsável pelo recolhimento, manutenção e devolução dos equipamentos 
já manutenidos em garantia no prazo estabelecido no certame.  

1.12 Qualificação Técnica  

1.12.1 Comprovação de capacidade técnica, por meio de atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, relativo ao fornecimento de produtos 
semelhantes ao requerido neste Certame, em nome da empresa;  

1.12.2 Declaração que conste que os equipamentos ofertados atendem as Normas do 
Ministério das Comunicações - MINICOM, com relação à emissão de 
frequências radioelétricas, bem como a Norma “MIL 810 C, D, E e F” no que 
concerne, principalmente, à robustez do equipamento no trabalho policial e a 
sujeição do mesmo às variações climáticas de temperatura e umidade referentes 
ao Estado de Minas Gerais. 

1.12.3 Cópia do certificado de homologação ou de registro, expedido pela ANATEL, que 
autoriza a operação do equipamento no Brasil; 
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1.13 Prazo de Entrega 

1.13.1 O prazo máximo para fornecimento dos produtos constantes do objeto deste RP 
(Registro de Preços) será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
assinatura do contrato. 

1.13.2 Os custos de transporte e entrega dos produtos deverão correr por conta da 
Contratada e estar inclusos na proposta a ser apresentada. 

 

1.14 MANUTENÇÃO: 

1.14.1 Equipamentos em garantia, quando necessitarem de manutenção, deverão ser  
retirados em até 03 (três) dias úteis no CTT, a partir do acionamento da contratada. A 
contratada deverá devolvê-los manutenidos ou, se necessário, trocados por 
equipamentos novos em até 15 (quinze) dias corridos mediante laudo técnico. 
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ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº       /2013 

 

A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Tecnologia em Telecomunicações - 
CTT, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado na Avenida Amazonas, 6.455, Bairro 
Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30.510.900, telefones nº 2123-1010 e 2123-1000, e-mail: ctt-
secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br, inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° 
16.695.025/0001-97, representado neste ato pelo Ten Cel PM Humberto Salles Cordeiro, Chefe do 
CTT, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº.__________________, 
portador do RG n° . __________, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR, nos termos das 
disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº                 
04/2013, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das propostas 
apresentadas, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, por lote, a seguir 
denominadas simplesmente FORNECEDOR, nos termos da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei estadual nº 
14.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
pelos Decretos estaduais nº 44.630, de 03 de outubro de 2007; no 44.786, de 18 de abril de 2008, nº 
44.787, de 18 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução SEPLAG nº. 58, 
de 30 de novembro de 2007; pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8727, de 21 de setembro de 
2012, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que firmam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do Edital e nas cláusulas deste instrumento. 

 

Lote nº _____ 

1º Fornecedor: A empresa ____________________ (fornecedor), estabelecida na 
_________________ (endereço completo do Fornecedor), inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas 
sob o n° _______________, neste ato representada pelo seu _________________ (inserir o cargo ou 
função), Sr.(a) ______________________ (o nome completo), ____________ (nacionalidade), 
______________ (estado civil), ____________ (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o nº. ________________, portador(a) do RG n°. __________________, residente e 
domiciliado em _________________________ (endereço completo do representante legal). 

 

2º Fornecedor: A empresa ____________________ (fornecedor), estabelecida à 
_________________ (endereço completo do Fornecedor), inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas 
sob o n° _______________, neste ato representada pelo seu _________________ (inserir o cargo ou 
função), Sr.(a) ______________________ (o nome completo), ____________ (nacionalidade), 
______________ (estado civil), ____________ (profissão), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob o nº. ________________, portador(a) do RG n°. __________________, residente e 
domiciliado em _________________________ (endereço completo do representante legal). 
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Cláusula Primeira – DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços (os itens constante do preâmbulo), para 
aquisição futura e eventual, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições 
constantes do ANEXO I do Edital de licitação que originou o registro de preços, parte integrante e 
inseparável deste instrumento, e quadro demonstrativo a seguir: 

 

Lote Descrição do Item Quant. 
Fornecedores 
detentores do 

registro 

Valor Unitário 
Registrado 

Valor Global Marca/Modelo 

       

 

1.2 - As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas ou 
redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes daqueles itens ou lotes, 
independentemente das quantidades previstas inicialmente para cada órgão participante, observado 
como limite máximo a quantidade total registrada para cada item. 

1.3 - Este instrumento não obriga os órgãos participantes a adquirir os produtos nele 
registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação 
específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em 
que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá preferência. 

1.4 – Os preços registrados deverão sempre ser adequados ao valor de mercado, sob pena de não 
haver a aquisição. 

 

Cláusula Segunda – DA ASSINATURA DO CONTRATO 

O FORNECEDOR terá 05 (cinco) dias úteis para entrega do contrato assinado, pelos seus 
representantes legais, contados da data do envio do documento, pelo Órgão ou Entidade participante 
do referido Registro de Preços. 

 

Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA 

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data da sua 
publicação. 

 

Cláusula Quarta – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

4.1 – Na presente Ata de Registro de Preços constam como órgãos participantes a Polícia Militar de 
Minas Gerais e a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

 

Cláusula Quinta – DA CONTRATAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1 - Os contratos serão celebrados de acordo com as necessidades e conveniências dos Órgãos e 
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Entidades Participantes e terão suas vigências correspondentes ao exercício financeiro, obedecendo 
a regulamentação da Lei federal nº 8.666/93,  

5.3 - Os quantitativos totais, expressos na Cláusula Primeira, são estimativos e representam as 
previsões para os fornecimentos durante a vigência da Ata de Registro de Preços.  

5.4 - O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 
Ata.  

5.5 - Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às condições 
especificadas nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão de Registro de Preços nº      /2013 e no 
Anexo I do referido Edital. 

 

Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA 

6.1 - Conforme a necessidade dos ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES será emitida a Nota 
de Empenho, a partir do recebimento deste documento, o FORNECEDOR terá um prazo máximo de 
90 (noventa) dias corridos para a efetiva entrega dos bens nas quantidades solicitadas, as entregas 
deverão ser realizadas no endereço apontado pela CONTRATANTE, dentro da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

6.2 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima de produtos 
ficando, a seu exclusivo critério, a definição do momento da aquisição. 

6.3 – Os bens deverão ser entregues nos locais indicados pela unidade requisitante, dentro da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS BENS 

7.1 - A entrega deverá ocorrer nos locais indicados no Contrato a ser firmado entre as partes, com 
ciência da Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material da Unidade – CPARM, 
que adotará os seguintes procedimentos: 

7.1.2 - provisoriamente: de posse de uma via do contrato receberá os bens para verificação das 
especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, e outros dados pertinentes e, encontrando 
irregularidade, fixará novos prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá 
provisoriamente os bens, mediante recibo; 

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

7.2 - Os Órgãos e entidades participantes acompanharão a qualidade dos bens adquiridos e as 
especificações em conformidade com o Anexo I do Edital, devendo notificar ao Órgão Gerenciador 
qualquer ocorrência de irregularidade.  

7.3 – O não cumprimento do fornecimento, no que se refere à entrega dos produtos em 
desconformidade com as especificações constantes do Edital e da Ata de Registro de Preços, obriga 
a EMPRESA FORNECEDORA a providenciar sob suas expensas a substituição/reparação dos 
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produtos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da 
notificação, ficando o pagamento do mesmo suspenso até a efetiva e regular entrega do objeto em 
condições de ser aceito. 

7.4 – Em caso de irregularidade não sanada pela EMPRESA FORNECEDORA, a CPARM reduzirá 
a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para a aplicação das penalidades 
previstas nesta Ata. 

7.5 – Havendo a necessidade de providências por parte da EMPRESA FORNECEDORA, os prazos 
de pagamento serão suspensos e considerando o fornecimento em atraso, sujeitando-a aplicação de 
multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei 
Federal de Licitações e no Instrumento Convocatório, com observância do devido processo 
administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 

 

Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO 

8.1 - Os pagamentos serão efetuados através do Sistema Integrado de Administração Financeira – 
SIAFI-MG, a crédito do FORNECEDOR em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 
30 (trinta) dias após o recebimento das notas fiscais pelo setor financeiro respectivo, devidamente 
atestadas pela CPARM ou acompanhadas do Termo de Recebimento Definitivo.  

8.1.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do Detentor do 
Preço Registrado, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a 
partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

8.1.2 – Obrigatoriamente, a Empresa Fornecedora deverá informar na Nota Fiscal/Fatura o valor 
unitário do material, bem como o nº o banco, a agência e o número de sua conta bancária, a fim de 
agilizar o pagamento. 

8.1.3 - A Empresa Fornecedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com o CNPJ 
idêntico ao apresentado para fins de habilitação e conseqüentemente lançado na Nota de Empenho e 
na Ata de Registro de Preços. 

8.2 - O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento. 
8.3 - Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, a 
CONTRATADA terá direito à multa moratória no valor de 2% sobre o valor em atraso, mais juros 
de mora de 0,015% ao dia, a partir da data prevista para o pagamento, contados até a data do efetivo 
pagamento, calculado sobre o valor em atraso.  

 

Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

Constituem obrigações das partes: 

9.1 – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS 

9.1.1 - caberá ao CTT, por meio do Gestor do Registro de Preços, a prática de todos os atos de 
controle e administração do Sistema Informatizado de Registro de Preços – SIRP; 

9.1.2 – acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, comunicando 
formal e imediatamente à EMPRESA FORNECEDORA as irregularidades manifestadas na 
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execução da Ata; 

9.1.3 - nomear um gestor para acompanhamento da execução do Registro de Preços; 

9.1.4 - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, 
dos fornecedores para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de 
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da presente Ata; 

9.1.5 – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela EMPRESA 
FORNECEDORA; 

9.1.6 - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços. 

 

9.2 – DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PARTICIPANTE  

9.2.1 - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações 
porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de 
suas disposições, logo depois de concluído o procedimento licitatório; 

9.2.2 - promover consulta prévia junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, quando da necessidade de 
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a 
serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente 
realizada; 

9.2.3 - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida 
atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao CTT a eventual 
desvantagem, quanto à sua utilização; 

9.2.4 - zelar, após receber a indicação da EMPRESA FORNECEDORA, pelos demais atos relativos 
ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em 
coordenação com o ÓRGÃO GERENCIADOR, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes 
do descumprimento de cláusulas contratuais ou constantes da Ata de Registro de Preços;  

9.2.5 - emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado no valor 
correspondente ao fornecimento dos bens; 

9.2.6 - efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Oitava desta Ata. 

 

9.3 – DA EMPRESA FORNECEDORA 

9.3.1 – fornecer conforme objeto contratado, durante 12 (doze) meses, a contar da publicação da 
Ata, na forma e condições fixadas nesta, mediante requisição do órgão ou entidade participante, 
devidamente assinada pela autoridade responsável, em conformidade com o Edital e demais 
informações constantes do Pregão de Registro de Preços; 

9.3.2 - entregar os objetos do presente Registro de Preço nos prazos e locais, conforme definido na 
cláusula Sexta desta Ata de Registro de Preços; 

9.3.3 – manter, durante todo o prazo de vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório do 
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Pregão; 

9.3.4 - comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, por escrito e com a maior brevidade 
possível, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de prestar os esclarecimentos necessários, 
quando solicitados; 

9.3.5 - arcar com eventuais prejuízos causados aos ÓRGÃOS OU ENTIDADE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou 
prepostos, envolvidos na execução do fornecimento. 

9.3.6 - providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GESTOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à forma de fornecimento dos bens e 
ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata; 

9.3.7 – ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na 
presente Ata. 

 

Cláusula Décima – DO CANCELAMENTO DA  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1 - A presente Ata ou o Registro de Preços de fornecedor específico poderão ser cancelados de 
pleno direito nas seguintes situações: 

10.1.1 - Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:  

10.1.1.1 - O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;  

10.1.1.2 - O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;  

10.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de 
Preços decorrente do Registro de Preços;  

10.1.1.4 - Os preços registrados apresentaram-se superiores aos praticados no mercado;  

10.1.1.5 - O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou 
contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus 
incisos da Lei federal n° 8.666, de 21Jun93; 

10.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela 
Administração; 

10.1.1.7 - O FORNECEDOR praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

10.1.1.8 - Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pelo 
FORNECEDOR, devidamente caracterizada em relatório de inspeção. 

10.1.2 - Pelo FORNECEDOR: 

10.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência de 
30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento convocatório, nesta Ata, bem 
como de ressarcimento aos órgãos e entidades participantes por perdas e danos; 

10.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso 
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fortuito ou força maior. 

 

Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS  

11.1 – Ao fornecedor que descumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas com a 
Administração Pública Estadual, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 38 do Decreto 
estadual nº 45.902/12, de 27 de janeiro de 2012, com a observância do devido processo 
administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei 
estadual nº 14.148, de 31Jan02, além dos seguintes critérios: 

11.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos equivalentes e outras obrigações 
assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção. 

11.1.2 – MULTA 

11.1.2.1 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes 
percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 

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

11.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos 
ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora 
das especificações contratadas; 

11.2 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 
nos termos e prazos definidos no artigo 6º da Lei estadual nº 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do 
Decreto estadual nº 45.902/2012; 

11.3 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública 
Estadual pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso IV, do 
artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012. 

11.4 - O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 11.1.2 deste Edital, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 

11.5 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 
de controle, pelo Ordenador de Despesas do CTT. 

11.6 – As sanções previstas nos itens 11.1.1, 11.2 e 11.3, deste Edital poderão ser aplicadas 
cumulativamente à prevista no subitem 11.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, com exceção da penalidade de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo 
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prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do 
artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012. 

11.6.1 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados. 

11.7 – As sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão aplicadas pelo 
respectivo contratante em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro de preço, para 
acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor. 

11.7.1 - Os órgãos ou entidades caronas pertencentes a Municípios, União, Distrito Federal e demais 
Estados da Federação serão responsáveis por todos os atos de administração e controle relativos à 
contratação efetuada a partir da ARP, inclusive a aplicação das sanções decorrentes do 
descumprimento do compromisso assumido. 

11.7.2 - As sanções aplicadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, quando 
carona deste registro de preços realizado no âmbito do Estado, obedecerão ao disposto na Cláusula 
Décima Primeira deste contrato. 

11.8 – Extensão das Penalidades 

11.8.1 – Poderá o fornecedor ser incluído no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo 
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos 
artigos 38, 44 e 45, do Decreto estadual nº 45.902/12. 

11.8.2 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo o cometer 
fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado 
do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas em Edital e em Contrato e das demais cominações legais. 

11.8.3 – As penalidades de advertência e multa, relativas ao inadimplemento de obrigações 
contratuais, serão aplicadas pelo Órgão Participante e notificadas ao ÓRGÃO GERENCIADOR do 
Registro de Preços para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor. As demais 
penalidades previstas em lei, serão aplicadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR DO SRP, nos termos 
da legislação vigente. 

11.8.4 – A aplicação da sanção de declaração de idoneidade é de competência exclusiva de 
Secretário de Estado ou, de autoridade a ele equivalente, nos termos da lei, cabendo pedido de 
reconsideração, nos termos do inciso III, do artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93. 

11.8.5 – A não assinatura de Contrato decorrente desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nos 
prazos estabelecidos em Edital, frustrando ou retardando o fornecimento será considerada como 
situação caracterizadora de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual. 

 

 

Cláusula Décima Segunda - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1 – Das decisões proferidas pela Administração na execução do Objeto da presente ATA, caberão 
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recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de 
aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão de Contrato. 

12.2 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo 
prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão 
ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de 
responsabilidade. 

 

Cláusula Décima Terceira - DA PUBLICAÇÃO 

13.1 - O CTT, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, providenciará a 
publicação desta Ata, de forma resumida, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais “Minas 
Gerais”, em obediência ao disposto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei federal nº 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Quarta - DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo 
extrato no Diário Oficial do Estado – “MINAS GERAIS”.  

14.2 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 

14.3 - Fica designado como gestor do Registro de Preços o Chefe da Seção de Licitações e 
Contratos do Centro de Tecnologia em Telecomunicações – CTT. 

14.4 – É vedado à EMPRESA FORNECEDORA subcontratar o fornecimento do objeto desta ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. 

14.5 - É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente registro para qualquer 
operação financeira. 

14.6 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços n° 04/2013 e seus 
anexos, bem como as propostas das empresas ______________ e _________________, 
apresentadas para a referida licitação. 

14.7 - Quaisquer esclarecimentos deverão ser solicitados por escrito, à Polícia Militar de Minas 
Gerais, através do Centro de Tecnologia em Telecomunicações - CTT, ÓRGÃO GESTOR desse 
Registro de Preços, endereçados à Seção de Licitação do CTT, localizada à Avenida Amazonas, 
6.455, Bairro Gameleira, Cep: 30.510.900. A consulta poderá ser endereçada também para o e-mail 
ctt-secaolicitacao@pmmg.mg.gov.br, dentro do horário de expediente, sendo de 08h30min às 17:00 
de segunda a sexta, exceto na quarta-feira que é de 08:30 às 13:00. Fica advertido que a 
inobservância do horário implicará em não conhecimento da solicitação. 

14.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente instrumento. E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas, assinam a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na presença das testemunhas abaixo assinadas.  

E para firmeza e como prova de assim haver entre si, ajustado e firmado, é lavrada esta ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS que, depois de lida e achada de acordo, será assinada pelas partes 
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signatárias e pelas testemunhas abaixo assinadas. 

 

Belo Horizonte/MG, _____ de _______________ de 2013. 

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: 

 

1º FORNECEDOR: 

 

2º FORNECEDOR: 
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ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  

 

CONTRATO N.º _____/2013 – RP nº_____/2013 

 

Contrato de fornecimento que entre si celebram o Estado 
de Minas Gerais, por intermédio do 
______________________________________e a empresa 
_______________________________, na forma ajustada. 

 

 

Contrato de fornecimento originário da Ata de Registro de Preços nº    /2013, PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 04 /2013, para a aquisição de (itens constante no preâmbulo do edital), conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital e proposta comercial da empresa. O presente contrato 
será regido nos termos da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei estadual nº 14.167, de 10 de janeiro 
de 2002; Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelos Decretos estaduais 
nº 44.630, de 03 de outubro de 2007; no 44.786, de 18 de abril de 2008, nº 44.787, de 18 de abril de 
2008, nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela Resolução SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 
2007; pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8727, de 21 de setembro de 2012, Decreto Federal 
nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 

Cláusula Primeira – Das Partes 

CONTRATANTE:  

Endereço: 

CNPJ:  

Representante Legal:  

Nº. Polícia    e CPF N.º  

CONTRATADA: 

Nome:  

Endereço:    Telefax   E-mail: 

CNPJ:     Inscrição Estadual:  

Representante Legal: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF) 
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Cláusula Segunda - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a aquisição de (itens constante no preâmbulo do edital), de acordo com 
as especificações e detalhamentos consignados no Termo de Referência do PREGÃO 
ELETRÔNICO de Registro de Preços nº     /2013, e da Ata de Registro de Preços nº        que, 
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição. 

 

Cláusula Terceira - DO PREÇO 

O preço global do presente contrato é de R$ ____ (____________) no qual já estão incluídas 
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes preços 
unitários por item: 

Lote ___ 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO SUCINTA QUANT. UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

01     

 

Cláusula Quarta - DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 

A CONTRATADA obriga-se a entregar os bens citados na Cláusula Terceira no endereço 
_________________________________________________________________, no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias corridos, contados após a recebimento da Nota de Empenho, visando a 
assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste 
contrato. 

I – A entrega deverá ser realizada perante a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 
Materiais- CPARM designada pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes 
procedimentos: 

a) provisoriamente: de posse de uma via do contrato receberá os bens para verificação das 
especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, e outros dados pertinentes e, encontrando 
irregularidade, fixará novos prazos para correção pela CONTRATADA, ou aprovando, receberá 
provisoriamente os bens, mediante recibo; 

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

II – O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com as 
especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas os 
reparos, substituição do bem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da notificação, ficando o pagamento suspenso até a efetiva e regular entrega do objeto 
em condições de ser aceito. 

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

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

 

Cláusula Quinta - DA GARANTIA  

Os equipamentos deverão apresentar garantia de 24 (vinte e quatro) meses para os rádios e 12 
(meses) para acessórios, no mínimo, contados a partir da entrega dos equipamentos.  

 

Cláusula Sexta - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da data do recebimento definitivo dos bens e aceite pela Comissão Permanente de 
Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM), através do banco, agência e conta bancária 
indicada pelo licitante em sua proposta e na Nota Fiscal, se não houver outro prazo estabelecido no 
Anexo I, de acordo com o art. 1º, do Decreto estadual nº 40.427 de 21 de junho de 1999. 

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

§ 3º - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, 
o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em 
que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

 

Cláusula Sétima - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas com fornecimento do bem indicado na Cláusula Segunda deste contrato correrão à 
conta da dotação orçamentária prevista no PARO do respectivo exercício financeiro, quando da 
descentralização de crédito pela Unidade Gestora. 

 

Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações das partes: 

I - Da CONTRATADA 

a) entregar os bens, quando solicitados, no local determinado e de acordo com os prazos 
estabelecidos na proposta e no Anexo I do instrumento convocatório, contados a partir do 
recebimento da Nota de Empenho; 

b) observar as normas adequadas relativas ao transporte dos bens contratados; 
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c) fornecer, juntamente com a entrega do bem, toda a sua documentação fiscal e técnica, se for o 
caso; 

d) responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a si adjudicado, inclusive 
fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino; 

e) cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE; 

 

II - Da CONTRATANTE 

a) comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 
imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a 
regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas; 

b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

c) fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, do que se dará 
ciência à CONTRATADA; 

d) assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena execução do 
contrato; 

e) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato. 

 

Cláusula Nona - DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial deste Contrato, ensejará à aplicação das sanções previstas no 
artigo 38 do Decreto estadual nº. 45.902, de 2012, a saber: 

9.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos equivalentes e outras obrigações 
assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção. 

9.1.2 – MULTA 

9.1.2.1 – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes 
percentuais: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 

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

9.1.2.2 – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte 
por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos 
ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora 
das especificações contratadas; 
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9.2 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, 
nos termos e prazos definidos no artigo 6º da Lei estadual nº 13.994/01 e nos artigos 38 e 39 do 
Decreto estadual nº 45.902/2012; 

9.3 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública 
Estadual pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso IV, do 
artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012. 

9.4 - O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 9.1.2 deste Edital, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 

9.5 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 
de controle, pela Ordenador de Despesas do CTT. 

9.6 – As sanções previstas nos itens 9.1.1, 9.2 e 9.3, deste Edital poderão ser aplicadas 
cumulativamente à prevista no subitem 9.1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato, com exceção da penalidade de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, cujo 
prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato, conforme § 4º, inciso IV do 
artigo 38, do Decreto estadual nº 45.902/2012. 

 

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo 
____________________________________________________________________________, ao 
qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no Edital, 
na proposta da CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de eventual irregularidade, 
inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao 
CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da 
CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da 
inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA. 

§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 
execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício 
redibitório, como tal definido pela lei civil. 

§ 2º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto do 
fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do Edital, seus anexos e 
da proposta da CONTRATADA. 
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Cláusula Décima Primeira– DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá seu prazo de vigência até ____/_____/________, a partir de sua assinatura, 
sem prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula Quinta. 

 

Parágrafo Primeiro - DA ALTERAÇÃO 

O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais, mediante 
termo aditivo, nos termos do artigo 65, da Lei federal nº 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Segunda - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Das decisões proferidas pela Administração caberão: 

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de 
aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato; 

II – Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que não 
caiba recurso hierárquico; 

III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

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

 

Cláusula Décima Terceira - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 
79, inciso II, combinado com o artigo 78 da mesma Lei. 

Parágrafo Único - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a 
CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos 
comprovados. 

 

Cláusula Décima Quarta - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, 
de forma alguma, em alteração contratual. 

II - É vedado à CONTRATADA subcontratar o bem objeto deste contrato. 

 

Cláusula Décima Quinta - DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma 
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resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei federal n.º 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Sexta- DO FORO 

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

 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este 
contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original. 

 

Belo Horizonte/MG, _____ de _________ de 2013. 

 

CONTRATANTE 

(Nome completo, CPF e RG) 

 

CONTRATANTE 

(Nome completo, CPF e RG) 

 

TESTEMUNHA  

(Nome completo, CPF e RG) 

 

TESTEMUNHA  

(Nome completo, CPF e RG) 
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ANEXO IV – MODELO DA PROPOSTA FINAL ATUALIZADA DO VENCEDOR 

 
PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS  

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  
Inscrição Estadual  
Endereço completo  
Telefone/Fax  
E-mail  
Nome do Representante Legal  
Identidade do Rep. Legal  
CPF do Rep. Legal  

LOTE (modelo) 
Item 01 – Aquisição de 
_________________________, 
conforme descrição técnica do 
Anexo I do Edital.  

Valor 
Unitário 

Com ICMS Valor 
Total 

Com ICMS 
Sem ICMS Sem ICMS 

Marca  Modelo  

EMPRESA OPTANTE PELO 
SIMPLES NACIONAL ITEM 
01 do Edital. 

Valor 
Unitário

 
Valor 
Total 

 

Marca  Modelo  

 Sem ICMS  Sem ICMS 

Marca  Modelo  

Marca  Modelo  

      VALOR GLOBAL 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
    Valor R$        (valor por extenso),  

Prazo de Validade da Proposta  

Prazo de entrega do bem   

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente 
licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

Dados Bancários:                        Banco:                          Agência:                Conta: 

Local e data. 

________________________________________ 

Assinatura do Representante da Proponente 
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ANEXO V – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 

1. Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 

2. Instituto Estadual de Florestas – IEF.  

3. Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
 


