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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2015 – 3ª Alteração 
 

Denominação:  
 
CNPJ/CPF n°:  
 
Endereço:  
 
E-mail:   
 
Cidade:        Estado:  
 
Telefone:        Fax:  
 
Responsável por contato: 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, nesta 
data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 

Local: ________________, de ______________ de 2015.  
 

  __________________________ 
Assinatura  

 
Senhora Licitante,  
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a 
Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao 
Departamento de Licitações e Contratos, preferencialmente pelo e-mail: 
anapaula_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br 
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da 
responsabilidade da comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais 
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer 
reclamação. 
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EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 – 3ª Alteração 

 
Entidade Licitadora: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Aquisição de equipamentos de radiocomunicação 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global 
 
ENCERRAMENTO (entrega dos envelopes e credenciamento): 06 de maio de 
2015, às 09:00 horas. 
 
LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES: Rua Alfredo Bueno n. 1235 – Centro, na sala de sessão do 
Departamento de Licitações e Contratos 
 
DOTAÇÃO: nº 020201 06.181.0004.1114.0000 4.4.90.52.00 
                    nº 020201 06.181.0004.1114.0000 4.4.90.52.00 
 
OS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO DESTE CERTAME SÃO 
PROVENIENTES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE 
CAMPINAS – FUNDOCAMP, CONFORME INSTRUMENTO DE LIBERAÇÃO DE 
CRÉDITO NÃO REEMBOLSÁVEL AO AMPARO DO FUNDO DE 
DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE CAMPINAS – FUNDOCAMP Nº 
030/2014. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 
de Julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e pela Lei Complementar 147 de 07 
de agosto de 2014 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas) e Decreto Municipal 
nº 2509/2006. 
 
A Prefeitura do Município de Jaguariúna torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão em sua forma Presencial 
e receberá os envelopes “A” (PROPOSTA DE PREÇOS) e “B” (HABILITAÇÃO), no 
local acima indicado. 
 
1.0  DOCUMENTOS INTEGRANTES 
1.1 Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS: 

 
ANEXO I – Termo de Referência / Especificações; 
ANEXO II – Modelo de Proposta; 
ANEXO III – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato; 
ANEXO V – Termo de Ciência e Notificação. 
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2.0 OBJETO 
2.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de um Sistema de 
Radiocomunicação Digital Multisítio não troncalizado, com fornecimento de 
equipamentos, materiais, serviços de instalações, ativação e treinamento, para 
atender as necessidades operacionais da Guarda Municipal de Jaguariúna, 
conforme Termo de Referência / Especificações constante no Anexo I. 
 
2.2  PRAZO, FORMA E LOCAL DE INSTALAÇÃO:  
2.2.1. A entrega, a instalação e o treinamento deverá se dar em até 60 (sessenta) 
dias contados da assinatura do contrato. 
 
2.2.2. A instalação e o treinamento deverá ocorrer preferencialmente na Avenida 
Marginal, 1831, Centro (Base da GMJ), Jaguariúna – SP ou em outro local acordado 
entre as partes. 
 
2.2.3. Todas as despesas com a execução do objeto serão de total responsabilidade 
da Licitante Vencedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura. 
 
3.0 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou estrangeiras em 
funcionamento no Brasil, sendo vedada a participação de: 
 
3.2. Consórcios; 
 
3.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração direta e indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
 
3.4. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de 
Jaguariúna; 
 
3.5. Empresas com falência decretada ou em recuperação judicial; 
 
3.6. Empresas das quais participe, seja a que título for servidor público municipal de 
Jaguariúna. 
 
4.0 CREDENCIAMENTO 
4.1. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, será realizado o 
credenciamento e recebimento dos envelopes dos proponentes. 
 
4.1.1 O documento de credenciamento, contrato social e/ou procuração deverão ser 
entregues juntamente com a respectiva cédula de identidade ou documento 
equivalente, fora dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”. 
 
4.1.2 Quando se tratar de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá 
apresentar instrumento constitutivo no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, sendo: 
 
4.1.2.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial; 
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4.1.2.2 Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): Ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações subseqüentes, 
devidamente registrados; 
 
4.1.2.3 No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária tipo S/A): Ato 
Constitutivo e alterações subseqüentes, devendo vir acompanhados de documentos 
de eleição de seus administradores em exercício; 
 
4.1.2.4 Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): e Sociedade Cooperativa: 
Inscrição do Ato Constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente registrados 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
 
4.1.2.5 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: 
Decreto de autorização e Ato Constitutivo registrado no órgão competente.   
 
4.1.3 Quando se tratar de Procurador, instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos 
pra formular ofertas e lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua 
interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.  
 
4.1.3.1 O instrumento de procuração deverá estar acompanhado pelo instrumento 
constitutivo da empresa na forma estipulada na cláusula 4.1.2. e seguintes. 
 
4.2 A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a 
desclassificação ou inabilitação do proponente. Neste caso, o representante ficará 
apenas impedido de se manifestar e responder pelo proponente durante os 
trabalhos. 
 
4.3 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 
 
4.4 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 
 
a) Declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte visando ao 
exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 147/14, que deverá ser 
feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO III deste Edital, e apresentar 
FORA dos envelopes “PROPOSTAS DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”. 
 
4.5 Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e 
juntados ao processo administrativo. 
 
4.6 Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos 
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários, bem como não serão 
recebidos os envelopes propostas de preços e habilitação.  
 
4.7 O Licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 
documentos defeituosos, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 
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negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de 
interpor recurso, ficando mantido, portanto, os preços apresentados na proposta de 
preço escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e 
apuração do menor preço. 
 
5.0 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
5.1 Os Envelopes “A” – PROPOSTA DE PREÇOS e “B” - HABILITAÇÃO deverão 
ser apresentados, separadamente, em envelopes lacrados, contendo 
preferencialmente os seguintes dizeres na parte externa: 
 
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO N.º 023/2015. 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:_________________ 
CNPJ N.º ______________ 
 
ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO N.º 023/2015. 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ________________________ 
CNPJ N.º __________________________________ 
 
5.2. A ausência dos dizeres na parte externa dos envelopes, não constituirá motivo 
para desclassificação do proponente que poderá inserir as informações faltantes.  
 
5.3. Caso eventualmente ocorra à abertura do envelope B – Habilitação antes do 
envelope A - Proposta, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será 
aquele novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por 
todos os presentes. 
 
6.0 CONTEÚDO DOS ENVELOPES 
6.1. O Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta do 
proponente de acordo com o disposto no item 7 deste Edital. 
 
6.2. O Envelope “B” – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o 
item 8 deste Edital. 
 
7.0 ENVELOPE A – PROPOSTA (Item 7.1 à 7.1.10.6) 
7.1. A proposta propriamente dita, em uma via, redigida em português de forma clara 
e detalhada, sem emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo representante 
legal da proponente e rubrica nas demais folhas, e deverá conter: 
 
7.1.2 Razão social, endereço completo, CNPJ/MF e Inscrição Estadual ou Municipal; 
 
7.1.3. Número do pregão; 
 
7.1.4. Local, data, assinatura e identificação do responsável, com sua respectiva 
função; 
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7.1.5. Descrição do objeto, marca, valor unitário/total e preço global, em moeda 
corrente nacional, incluindo os tributos incidentes, conforme modelo em Anexo II. 
 
7.1.6 Tabela de Predição de Cobertura (ANEXO II). 
 
7.1.7 Catálogo ou folder dos equipamentos e materiais ofertados para verificação de 
atendimento das exigências técnicas. 
 
7.1.8 Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
abertura da sessão publica do Pregão; 
 
7.1.9 A Licitante deverá apresentar, também na proposta de preços, os planos da 
cartografia com as cotas altimétricas georeferenciadas da elevação do terreno, 
abrangendo a totalidade da área do Município de Jaguariúna. Esses planos deverão 
ser apresentados separadamente para as seguintes cotas da elevação: 
 

a) 50 metros; 
 

b) 30 metros;  
 

c) 20 metros; e 
 

d) 10 metros. 
 
7.1.9.1 Cada plano georeferenciado deverá ser impresso no formato A4 e também 
ser entregue em mídia do tipo CD-R devidamente identificada com os dados do 
presente Certame juntamente com os dados da Proponente, no formato [.kml] ou 
[.kmz], para leitura direta sobre a plataforma do Google Earth. 
 
7.1.10 Predição de Cobertura: 
 
7.1.10.1 A Licitante deverá apresentar, a predição de cobertura radioelétrica para 
todos os Sítios de Repetição acima relacionados, que deverá estar acompanhado de 
relatório pormenorizado indicando como mínimo os parâmetros constantes do 
subitem 1.4.3.7; 
 
7.1.10.2 A predição de cobertura radioelétrica deverá ser elaborada por profissional 
regularmente inscrito no CREA com habilitação para o feito no Estado de São Paulo, 
devendo esta predição ser apresentada em conformidade com a legislação vigente; 
 
7.1.10.3 Juntamente com a predição de cobertura a Licitante deverá anexar um CD-
ROM contendo os arquivos georeferenciados no formato [.kml] ou [.kmz], referentes 
aos planos de cobertura, compatíveis com a plataforma Google Earth, para 
possibilitar a sobreposição e leitura da área de cobertura sobre a área geográfica do 
Município de Jaguariúna. 
 
7.1.10.4 A Licitante deverá elaborar e produzir as máscaras coloridas 
georeferenciadas, representativas da cobertura dos sinais radioelétricos, obtidas 
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através dos Estudos da Predição de Cobertura de cada sítio de repetição, constando 
os limites geográficos do Município de Jaguariúna e os anéis de distância em 
relação ao ponto emissor, em passos de no máximo, 10 quilômetros de distância. 
  
7.1.10.5 A escala de cores utilizada deverá possibilitar a visualização das áreas com 
intensidades de sinal radioelétrico compreendido no mínimo, entre (-70 e -105) dBm. 
A escala de cores referente ao nível de potência obtido deverá constar nas 
máscaras produzidas. 
  
7.1.10.6 As máscaras coloridas deverão ser impressas no formato A4, apresentadas 
na Proposta e também ser entregues em mídia do tipo CD-R devidamente 
identificada com os dados do presente Certame juntamente com os dados da 
Licitante, no formato [.kml] ou [.kmz], para leitura direta sobre a plataforma do 
Google Earth. 
 
7.2. A proposta de preços deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de 
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado.      
 
7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
 
7.4. A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa 
de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado.  
 
7.5. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de 
validade das propostas/lances, a Pregoeira poderá solicitar que os proponentes 
estendam o período de validade das propostas/lances para um período específico 
adicional. Essa solicitação, bem como as respostas dos proponentes, serão feitas 
por escrito. O proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da 
participação no processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas penalidades por 
tal ato.  
 
7.6. O critério de julgamento das propostas de preços será do de MENOR PREÇO 
GLOBAL, satisfeitos todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.  
 
7.7. Serão desclassificados os lances finais ou, na inexistência de lances, as 
propostas iniciais que apresentarem preços excessivos ou manifestamente 
inexequíveis, quando comparados aos preços de mercado, pesquisados pelo órgão 
interessado.  
 
7.8. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas de preços: 
 
7.8.1. Que não atenderem às exigências do edital e seus ANEXOS ou da legislação 
aplicável; 
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7.8.2. Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
 
7.8.3 Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste edital. 
 
7.8.4 A Proponente deverá apresentar com a sua proposta os catálogos e manuais 
da solução ofertada para avaliação da área técnica. 
 
8.0 ENVELOPE B – HABILITAÇÃO 
8.1. Será considerado habilitado o proponente que, declarado vencedor, apresentar 
os documentos relacionados nos itens 8.4 a 8.4.10.1.2 deste edital. 
 
8.2. Constituem motivos para inabilitação dos proponentes: 
 
8.2.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
 
8.2.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
 
8.2.3. a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos (matriz e filial), 
com exceção do previsto no subitem 8.3.2; 
 
8.2.4. o não cumprimento dos requisitos de habilitação. 
 
8.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, 
excepcionalmente autenticado, pela Pregoeira ou um dos membros da equipe de 
apoio, ou por publicação em órgão de imprensa oficial ou, ainda, extraídos via 
internet. 
 
8.3.1. Para os documentos que não contenham prazo de validade expresso, serão 
aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias anteriores à data de sua 
apresentação. 
 
8.3.2. O proponente poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou 
filial (domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes 
ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mesclagem de 
documentos de estabelecimento diversos, exceto a Prova de Regularidade para com 
o FGTS e INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos. 

 
8.3.3. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, 
numerados seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
 
8.4. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 
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8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, 
relativo à sede (matriz) ou domicílio (filial) do proponente. 
 
8.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos 
Federais e a Dívida Ativa da União, que deverá ser comprovada através da 
apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
 
8.4.3. Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre circulação de mercadorias 
e serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos 
Tributários expedida pela Procuradoria Geral do estado ou declaração de isenção ou 
não incidência assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da Lei. 
 
8.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da Proponente, 
através de Certidão Negativa de Débitos de Mobiliários. 
 
8.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal. 
 
8.4.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei – Certidão 
Negativa de Débito – CND. 
 
8.4.7 Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando 
situação regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação 
trabalhista, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
8.4.8 Declaração assinada por representante legal do proponente de que não 
outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
8.4.9 Declaração da Licitante, que caso vencedora do certame apresentará na 
assinatura do contrato os seguintes documentos: 
 
8.4.9.1 Termo de garantia dos equipamentos ofertados, contra defeitos de 
fabricação por um período não inferior a 24 (vinte e quatro) meses, devendo a 
Assistência Técnica estar localizada no Brasil (a proponente deverá apresentar a 
relação de assistência técnicas autorizada do fabricante no Estado de São Paulo). 
 
8.4.9.2 Cópia autenticada ou emitida pela rede mundial de computadores (neste 
caso deverá ter o endereço eletrônico para verificação) do Certificado de 
Homologação ou de Registro expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL dos equipamentos de radiocomunicações ofertados, onde deverá constar 
o nome da empresa licitante. Tendo em vista que o referido documento é 
intransferível no termos da Resolução ANATEL n° 242 de 30 de Novembro de 2000, 
Art. 32, caso o Certificado não esteja em seu nome (empresa licitante/proponente), 
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deverá a licitante apresentar o certificado do produto ofertado, acompanhada de 
declaração subscrita pelo detentor da certificação (requerente da certificação) 
direcionada a este órgão e referindo-se ao processo licitatório autorizando a 
utilização do certificado pela licitante. 
 
8.4.9.3 Declaração emitida pela Licitante, garantindo que os rádios ofertados 
cumprem as Normas do MINICOM com relação à emissão de frequências 
radioelétricas e compatibilidade eletromagnética descritos na resolução ANATEL nº 
442 de 21 de Julho de 2006, bem como a Norma MIL 810 C, D, E, F & G, no que 
concerne principalmente, à robustez do equipamento ao trabalho da Guarda 
Municipal de Jaguariúna e a sujeição do mesmo às variações climáticas de 
temperatura e umidade referentes ao Estado de São Paulo, devendo constar ainda 
que o(s) equipamentos transceptor(es) portátil(eis) atende(m) a especificação IP57 
para submergibilidade. 
 
8.4.9.4 Termo de garantia para o fornecimento de peças de reposição por um 
período mínimo de 5 (cinco) anos, após a descontinuidade de fabricação dos 
equipamentos ofertados, devendo esta garantia de fornecimento de peças de 
reposição ter anuência do fabricante dos equipamentos, como forma de 
salvaguardar a Municipalidade de Jaguariúna. 
 
8.4.10 Qualificação Técnica 
 
8.4.10.1 Registro ou inscrição no CREA da pessoa jurídica e do profissional que 
figura como Responsável Técnico. 

 
8.4.10.1.2 Um ou mais Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado na 
entidade competente (CREA) com o respectivo CAT (Certificado de Acervo Técnico), 
sendo considerado como parcela de maior relevância e valor significativo do objeto a 
comprovação anterior de que a proponente já forneceu e instalou equipamentos de 
radiocomunicação digital com AVL/GPS (Estações Repetidoras, Link ou 
Radioenlace, Estações Fixas, Estações Móveis, Estações Portáteis, Console de 
Despacho), com a prestação de serviços de instalação e treinamento;  
 
8.5. As provas de regularidades deverão ser feitas por Certidão Negativa ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 
 
8.5.1 Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a 
existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha 
sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou 
depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis 
reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar 
em mandado de segurança.  
 
8.5.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;  
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8.5.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação 
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
8.5.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.6 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, 
procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os 
atos referentes ao procedimento licitatório. 
 
9.0 DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 
9.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para 
recebimento das propostas de preços, da documentação de habilitação, podendo o 
interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos 
termos do item 4 deste edital. 
 
9.2.  Feito o credenciamento, a Equipe de Apoio receberá também, se houver, a 
Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando o exercício de 
preferência, após será realizada à abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços, sendo as mesmas rubricadas e analisados por todos os presentes.   
 
9.2.1 Durante a análise não será aceita manifestação verbal dos representantes 
credenciados, sendo tal manifestação permitida em momento oportuno, ou seja, 
antes do licitante ser declarado vencedor. 
 
9.3. O tempo para formulação de lances verbais e para determinação do valor entre 
lances, será acordado entre os credenciados e a Pregoeira, por ocasião do início da 
Sessão Pública. 
 
9.4. Em seguida, identificará a proposta de menor preço global.  
 
9.5. As propostas com valor global superior em até 10% (dez por cento) da proposta 
de menor preço global, os representantes estarão impedidos de dar lances.   
9.6. Não havendo, no mínimo, três propostas válidas nos termos do item 9.5 deste 
edital, serão selecionadas até três melhores propostas e os seus autores convidados 
a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 
 
9.7. Em caso de empate de melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos 
os proponentes com o mesmo preço global serão convidados a participar dos lances 
verbais. 
 
9.7.1 Não será permitido uso de quaisquer meios de comunicação eletrônicos 
(aparelhos celulares, rádios, palm top, internet e similares) para realização de 
consultas quanto aos lances a serem ofertados, evitando assim a extensão 
desnecessária ao procedimento licitatório.  
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9.8. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, 
formulados de forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço global.  
 
9.9. A Sra. Pregoeira convidará individualmente os proponentes classificados, de 
forma seqüencial, a apresentar lances verbais em valor inferior ao da última 
proposta, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, e os demais, em 
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 
preços. 
 
9.10. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados pela 
Pregoeira, os proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances. 
 
9.10.1 Se houver empate será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 
 
9.10.1.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas de preços 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
 
9.10.1.2 A microempresa e empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a 
melhor oferta.  
 
a) para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, a contar da convocação da Pregoeira, sob pena de preclusão; 
       
b) se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem “a”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 
 
b1) entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 
igual valor, respeitada a ordem de classificação. 
 
9.10.2 O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte; 
 
9.10.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, serão retomados, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, 
no termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo 
assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação 
de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se 
encontrem no intervalo estabelecido no item 9.10.1.1; 
 



Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos   

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 
 

13 
 

a) na hipótese de não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e 
não configurada a hipótese prevista no item 9.10.3, será declarada a melhor oferta 
aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.   
  
9.11. A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar 
lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão do proponente 
da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pelo 
proponente, para efeito de ordenação das propostas, sempre verificando o exercício 
de preferência da microempresa e empresa de pequeno porte. 
 
9.12. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço global e os valores estimados para a licitação. 
 
9.13. Quando comparecer um único proponente ou houver uma única proposta 
válida, caberá à Pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 
 
9.14. Declarada encerrada a etapa de lances a Sra. Pregoeira examinará a 
aceitabilidade do preço  da classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
 
9.15. Considerada aceitável a proposta de menor preço global e obedecidas as 
exigências fixadas no edital, será declarado vencedor e após será aberto seu 
envelope contendo os documentos de habilitação, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 
 
9.16. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, ao 
licitante o melhor preço global será adjudicado o objeto, e desde que, não ocorra 
nenhuma manifestação motivada dos demais representantes, será concedido prazo 
para demonstração do software conforme cláusula 10.2.3 deste. 
 
9.17. Se o proponente desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira 
examinará a oferta subseqüente, verificando a habilitação do proponente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de um valor que atenda 
ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor. 
 
9.18. Nas situações previstas nos itens 9.11, 9.12, 9.13 e 9.16 deste edital, a Sra. 
Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
melhor preço global.  
 
9.19. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre 
exame e rubrica. 
 
9.20. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita antes da adjucação 
do objeto ao licitante vencedor, com registro em ata da síntese das suas razões, 
quando então, dependendo do resultado da consulta, a licitação seguirá um dos 
destinos constantes do item 10 deste edital. 
 
9.21. O recurso contra decisão da Pregoeira e sua equipe de apoio terá efeito 
suspensivo. 
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9.22. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.23. A falta de manifestação motivada do proponente na sessão importará a 
decadência do direito de recurso. 
 
9.24. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de 
cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes habilitação devidamente 
rubricados pelos presentes, ficarão sob a guarda da Prefeitura Municipal, sendo 
exibidos aos proponentes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente 
marcada para prosseguimento dos trabalhos.  
 
10.0  ADJUDICAÇÃO  E HOMOLOGAÇÃO 
10.1. Caso não haja recurso, a Sra. Pregoeira, na própria sessão pública, declarará 
o vencedor do certame o autor do melhor preço global. 
 
10.2 Em conformidade com o disposto em Edital, o licitante que atender os 
requisitos de habilitação, antes de ser procedida a adjudicação do objeto deste 
certame, realizará um teste de aceite, objetivando a comprovação de que a solução 
proposta atende às especificações do Termo de Referência. 
 
10. 3 O Estudo apresentado pela proponente servirá para a CONTRATANTE aferir a 
cobertura eletromagnética após a instalação, para fins de aceitação final do sistema. 
A proponente deverá considerar em seus custos, que sendo esta sagrada vencedora 
do certame deverá realizar os testes de medição de sinal (site survey) para 
verificação (aferição) da cobertura eletromagnética garantida pela proponente em 
sua proposta, através do estudo de predição de cobertura radioelétrica. Havendo 
alguma discrepância entre a cobertura ofertada e a efetivamente oferecida, será de 
responsabilidade da CONTRATADA as devidas correções por suas expensas, que 
depois de sanadas, possibilitará a realização novamente dos testes. O site survey 
será realizado pela CONTRATADA acompanhada de equipe a ser designada pela 
CONTRATANTE. Todas as despesas referentes os testes tratados neste item serão 
de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA. Somente comprovada a 
efetiva cobertura ofertada a CONTRATANTE emitirá o Termo de Aceitação Final, 
quando o objeto será adjudicado e a licitação homologada, produzindo seus efeitos 
legais. 
 
10.4. Caso haja recurso, os interessados deverão protocolar razões do recurso no 
Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, no prazo de três dias, 
contados do dia subseqüente à realização do pregão, ficando os demais 
proponentes desde logo intimados a apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr no dia útil subseqüente ao término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.4.1. O recurso indeferido pela Pregoeira, será submetido a entidade competente 
que poderá ratificar a decisão da Pregoeira e consequentemente adjudicar e 
homologar o objeto, ou retificar a decisão, determinando a reparação de algum ato 
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realizado no procedimento; o ato será refeito, dando-se continuidade ao certame a 
partir da correção do vício. 
 
10.4.2. O recurso deferido pela Pregoeira, convencendo-se da necessidade de 
reforma da decisão, retornará a fase questionada, corrigindo o vício processual e 
dando prosseguimento ao certame. 
 
11.0 DA CONTRATAÇÃO 
11.1. Homologada a licitação, o adjudicatário assinará o Contrato que compõe o 
ANEXO IV, constando as condições e forma de pagamento, as sanções para o caso 
de inadimplemento e as demais obrigações das partes, fazendo a mesma parte 
integrante deste Edital. 
 
11.2. Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua 
proposta, não mantiver habilitação regular ou se recusar a assinar o Contrato, será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o 
disposto no item 9.17 do presente edital. 
 
12.0 DO PAGAMENTO 
12.1. Ao término da instalação, e uma vez emitido o Termo de Aceitação Final a 
CONTRATADA enviará Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a qual será rubricada pelo 
Secretário Municipal de Segurança Pública. 
 
12.1.1. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá ser encaminhada ao seguinte 
endereço eletrônico: segurancapublica@jaguariuna.sp.gov.br  
12.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) número do Pregão, 
bem como o número do Contrato. 
 
12.2.3. TAMBÉM DEVERÁ ESTAR INDICADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
QUE OS RECURSOS SÃO PROVENIENTES DO FUNDO DE 
DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE CAMPINAS – FUNDOCAMP – POR 
MEIO DOS DIZERES “INSTRUMENTO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO NÃO 
REEMBOLSÁVEL AO AMPARO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
METROPOLITANO DE CAMPINAS – FUNDOCAMP Nº 030/2014”. 
12.4. O pagamento será efetuado até o 25º (vigésimo quinto) dia posterior á data de 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 
 
12.5. Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 
número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a 
qual serão efetivados os pagamentos.  
 
12.6. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil 
S/A não serão efetivados os pagamentos. 
 
13.0 PENALIDADES  
13.1 A desistência da proposta, lance ou oferta e a recusa em assinar o Contrato, 
quando enviada dentro do prazo de validade de sua proposta ensejarão: 
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13.1.1. Cobrança pela Prefeitura, por via administrativa ou judicial, de multa 
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do vencedor. 
 
13.2. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
sendo que, a sua aplicação não exime a Contratada da reparação das eventuais 
perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura. 
13.3. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 
demais, quando cabíveis. 
 
13.4. Na apresentação de documentação inverossímil ou cometer fraude, o 
proponente ou contratado poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido 
ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser 
aplicadas cumulativamente: 
 
13.4.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura, que será 
concedida sempre que o responsável ressarcir a mesma dos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
13.4.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da entidade 
Licitadora, ficarão assegurados a mesma os direitos elencados no artigo 80 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
14.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. As proponentes deverão observar todas as cláusulas deste Edital, uma vez 
que o seu descumprimento acarretará às sanções previstas na legislação brasileira. 
Aqueles que agirem de má-fé estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei. 
 
14.2. O objeto deverá estar rigorosamente dentro das especificações estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará 
recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 
 
14.3. Fica assegurado à Prefeitura Municipal o direito de: 
 
14.3.1. Adiar a data de abertura do presente Pregão, dando conhecimento aos 
interessados, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da 
data inicialmente marcada; 
 
14.3.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer 
tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, 
dando ciência aos interessados; 
14.3.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este 
Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das 
propostas, a contar da publicação das alterações. 
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14.4. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das 
normas deste Edital e seus anexos, bem como na observância dos preceitos legais 
e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 
 
14.5. É facultada a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
á inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
 
14.6. O presente Edital e seus anexos será disponibilizado para consulta, ou para 
aquisição, ao preço de R$ 14,00 (catorze reais), a partir do dia 17 de abril de 2015, o 
Departamento de Licitações e Contratos, à Rua Alfredo Bueno nº 1235 – Centro, nos 
seguinte horários: das 8:00 às 16:00 horas, sendo fornecido o respectivo 
comprovante de aquisição. Será ainda disponibilizado, sem ônus no portal eletrônico 
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br. 
 
14.7. A proponente que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus 
anexos deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou e-mail, 
enviado ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da data estabelecida para 
a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do menor prazo possível, 
pela Prefeitura Municipal que comunicará por escrito aos demais interessados que 
tenham retirado os Editais. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os 
elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não 
cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. Enviar pedidos de 
esclarecimentos para o endereço e/ou telefones descritos abaixo: 
 
Prefeitura Municipal de Jaguariúna, Rua Alfredo Bueno nº 1235 – Centro, Tel (19) 
3867-9757, no horário compreendido das 08:00 às 16:00 horas, ou através do  
endereço eletrônico anapaula_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br 
. 
15.0 DO FORO 
15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo, onde 
serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Edital. 

         
 

Jaguariúna, 17 de abril de 2015 
 
. 

__________________________________ 
Tarcísio Cleto Chiavegato 

Prefeito 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 

PARÂMETROS DO SISTEMA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS 
 
1. OBJETO: 
 
Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de um Sistema de 
Radiocomunicação Digital Multisítio não troncalizado, com fornecimento de 
equipamentos, materiais, serviços de instalações, ativação e treinamento, para 
atender as necessidades operacionais da Guarda Municipal de Jaguariúna, 
com garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses em plena conformidade com 
as especificações técnicas constantes neste Termo. 
 
1.1 Os equipamentos e serviços, de Radiocomunicação Digital não troncalizada 
objeto deste certame, deverão ser no padrão aberto DMR (Digital Mobile Radios), 
com protocolo digital ETSI-TS-102-361, Vocoder AMBE+2 e chave de criptofonia 
com no mínimo 250 códigos como medida de segurança, operando no espectro de 
radiofrequência dentro da sub faixa de frequência de VHF/FM de 148 a 174 MHz 
com espaçamento de canais de 12,5 KHz conforme a Resolução ANATEL nº 568, de 
15 de junho de 2011, canais duplex com “off-set” entre transmissão (TX) e recepção 
(RX) de 4,6 MHz, com método de acesso em TDMA (Time DivisionMultiple Access 
ou Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo), para a implementação do projeto 
“Sistema Metropolitano de Radiocomunicação Digital”, conforme recomendação e 
proposta técnica aprovada pela AGEMCAMP, em pleno funcionamento, para uso da 
Guarda Municipal de Jaguariúna nas comunicações de voz operacionais sem fio, 
entre seus agentes de campo, e entre estes com o Centro de Operações. 
 
1.2 Caberá à CONTRATADA o fornecimento e garantia dos equipamentos, das 
instalações, dos serviços de engenharia e da ativação. 

 
1.3 A cobertura eletromagnética dos equipamentos de Radiocomunicação Digital 
Multisítio não troncalizados, deverá atender as necessidades operacionais Guarda 
Municipal de Jaguariúna e, para tanto, a mesma disponibilizará os locais com 
infraestrutura elétrica e aterramento, bem como a torre metálica, com para-raios e 
balizamento noturno, possível de ser instalado o Sítio de Repetição (Estação 
Repetidora) para que a Proponente apresente juntamente com a sua Proposta 
Comercial estudo técnico de cobertura eletromagnética a partir dos sítios e 
apresentá-lo na forma da lei, conforme exigência editalícia. 

 
1.4 A Guarda Municipal de Jaguariúna apresenta abaixo os possíveis locais para 
instalação do Sítio de Repetição a serem considerados nos estudos técnicos de 
cobertura eletromagnética, a saber: 
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Item ID Latitude 
(S) 

Longitude 
(O) 

Elevação 
(m) 

01 RPT 01 22°42'04.40" 46°58'56.60" 623 
02 RPT 02 22°41'26.50" 46°58'06.00" 725 

 
1.4.1 Deverá ser considerado para fins de estudo e dimensionamento da solução a 
ser proposta, que o Centro de Operações da Guarda Municipal de Jaguariúna estará 
localizado nas dependências do SICOM – Sistema Integrado de Comunicações nas 
seguintes coordenadas:  

 
a) Latitude: 22°42'29.00"S 
b) Longitude: 46°59'12.00"O 
c) Elevação: 560 m 

 
1.4.2 Cartografia 
 
1.4.2.1 A Licitante deverá apresentar no envelope PROPOSTA DE PREÇOS, os 
planos da cartografia com as cotas altimétricas georeferenciadas da elevação do 
terreno, abrangendo a totalidade da área do Município de Jaguariúna. Esses planos 
deverão ser apresentados separadamente para as seguintes cotas da elevação: 
 

e) 50 metros; 
 

f) 30 metros;  
 

g) 20 metros; e 
 

h) 10 metros. 
 
1.4.2.2 Cada plano georeferenciado deverá ser impresso no formato A4 e também 
ser entregue em mídia do tipo CD-R devidamente identificada com os dados do 
presente Certame juntamente com os dados da Proponente, no formato [.kml] ou 
[.kmz], para leitura direta sobre a plataforma do Google Earth. 
 
1.4.3 Predição de Cobertura 
 
1.4.3.1 A Licitante deverá apresentar no envelope PROPOSTA DE PREÇOS, a 
predição de cobertura radioelétrica para todos os Sítios de Repetição acima 
relacionados, que deverá estar acompanhado de relatório pormenorizado indicando 
como mínimo os parâmetros constantes do subitem 1.4.3.7; 
 
1.4.3.2 A predição de cobertura radioelétrica deverá ser elaborada por profissional 
regularmente inscrito no CREA com habilitação para o feito no Estado de São Paulo, 
devendo esta predição ser apresentada em conformidade com a legislação vigente; 
 
1.4.3.3 Juntamente com a predição de cobertura a Licitante deverá anexar um CD-
ROM contendo os arquivos georeferenciados no formato [.kml] ou [.kmz], referentes 
aos planos de cobertura, compatíveis com a plataforma Google Earth, para 
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possibilitar a sobreposição e leitura da área de cobertura sobre a área geográfica do 
Município de Jaguariúna. 
 
1.4.3.4 A Licitante deverá elaborar e produzir as máscaras coloridas 
georeferenciadas, representativas da cobertura dos sinais radioelétricos, obtidas 
através dos Estudos da Predição de Cobertura de cada sítio de repetição, constando 
os limites geográficos do Município de Jaguariúna e os anéis de distância em 
relação ao ponto emissor, em passos de no máximo, 10 quilômetros de distância. 
  
1.4.3.5 A escala de cores utilizada deverá possibilitar a visualização das áreas com 
intensidades de sinal radioelétrico compreendido no mínimo, entre (-70 e -105) dBm. 
A escala de cores referente ao nível de potência obtido deverá constar nas 
máscaras produzidas. 
  
1.4.3.6 As máscaras coloridas deverão ser impressas no formato A4, apresentadas 
na Proposta e também ser entregues em mídia do tipo CD-R devidamente 
identificada com os dados do presente Certame juntamente com os dados da 
Licitante, no formato [.kml] ou [.kmz], para leitura direta sobre a plataforma do 
Google Earth. 
 
1.4.3.7 A proponente deverá reproduzir o quadro abaixo e constá-lo na sua 
Proposta, devidamente preenchido com os parâmetros utilizados nos cálculos da 
predição de cobertura de cada sítio de repetição que utilizará para proporcionar a 
cobertura radioelétrica do sistema de radiocomunicação digital não troncalizado 
ofertado, conforme segue: 
 

Identificação do Sítio/ID Latitude 
(GG,MM,SS,ss) 

Longitude 
(GG,MM,SS,ss) 

   
 
Parâmetros utilizados nos cálculos da Predição de Cobertura 

Parâmetros da Estação Repetidora Grandez
a Unid. Tolerância 

(+/-) dB 
Faixa de Frequências de Operação  MHz  
Altura da Antena da Repetidora  m          (m) 
Potência do Transmissor da Estação Repetidora  dBm  
Sensibilidade do Receptor da Estação Repetidora  dBm  
Potência de Recepção para operação com 
Estação Portátil  dBm  

Potência de Recepção para operação com 
Estação Móvel  dBm  

Potência de Transmissão para operação com 
Estação Portátil  dBm  

Potência de Transmissão para operação com 
Estação Móvel  dBm  

Ganho da antena da Estação Repetidora  dBd  
Ganho do amplificador de RF utilizado na linha de  dB  
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RX 
Perda da linha de transmissão da Estação 
Repetidora  dB  

Perda do filtro de Recepção da Estação 
Repetidora  dB  

Perda do duplexador da Estação Repetidora  dB  
Perda das conexões de RF da Estação Repetidora  dB  
Potência EFI da Estação Repetidora  dBm  
 

Parâmetros da Estação Móvel Grandeza Unid. Tolerância 
(+/-) dB 

Ganho da antena da Estação Móvel  dBi  
Perda da linha de transmissão da Estação Móvel  dB  
Atenuação proporcionada pelo meio ambiente  dBr  
 

Parâmetros da Estação Portátil Grandeza Unid. Tolerância 
(+/-) dB 

Ganho da antena da Estação Portátil  dBi  
Atenuação proporcionada pelo meio ambiente  dBr  
 

Parâmetros da Predição de Cobertura Grandeza 
Variação da Elevação do Terreno  
Modo de Propagação    
Frequência Média   
Ruído Natural  
Ruído Térmico  
Atenuação no Espaço Livre   
Atenuação por Obstrução    
Atenuação Estatística do Meio Ambiente – 
Classe 2  

Densidade de Prédios e Estruturas  
Densidade da Vegetação  
Refratividade  
Condutividade  
Permissividade  
Atenuação Total    
Ganho de Sistema   
Margem de Segurança para 50% do tempo em 
50% das localizações, sob demanda de 70% das 
chamadas 

 

 
1.4.3.8 A cobertura de rádio será provida pelo local que oferecer a melhor cobertura 
radioelétrica, que será escolhido pela CONTRATANTE com base no estudo 
apresentado, instalados pela CONTRATADA e mantidos pela CONTRATANTE.  
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1.4.3.9 O Estudo apresentado pela proponente servirá para a CONTRATANTE aferir 
a cobertura eletromagnética após a instalação, para fins de aceitação final do 
sistema. A proponente deverá considerar em seus custos, que sendo esta sagrada 
vencedora do certame deverá realizar os testes de medição de sinal (site survey) 
para verificação (aferição) da cobertura eletromagnética garantida pela proponente 
em sua proposta, através do estudo de predição de cobertura radioelétrica. Havendo 
alguma discrepância entre a cobertura ofertada e a efetivamente oferecida, será de 
responsabilidade da CONTRATADA as devidas correções por suas expensas, que 
depois de sanadas, possibilitará a realização novamente dos testes. O site survey 
será realizado pela CONTRATADA acompanhada de equipe a ser designada pela 
CONTRATANTE. Todas as despesas referentes os testes tratados neste item serão 
de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA. Somente comprovada a 
efetiva cobertura ofertada a CONTRATANTE emitirá o Termo de Aceitação Final, 
quando o objeto será adjudicado e a licitação homologada, produzindo seus efeitos 
legais. 
 
1.4.4 Todos os terminais (fixos, móveis, portáteis e repetidores) deverão ser do 
mesmo fabricante garantindo a interoperabilidade do sistema e a padronização para 
manutenções futuras, após o período de garantia.  

 
1.4.5 A repetidora, bem como os equipamentos que irão compor o sistema de 
radiocomunicação, deverão ter cobertura com eficácia comprovada não inferior a 
99,5% (noventa e nove e meio por cento) para rádios móveis com uma intensidade 
de mínima aceitável de -74dBm no up-link e 95% (noventa e cinco por cento) para 
transceptores portáteis com uma intensidade de sinal mínima aceitável de -85dBm 
no up-link na área total de atuação da Guarda Municipal de Jaguariúna, 
compreendendo o Município de Jaguariúna. 
 
1.4.6 Nas áreas de cobertura, a qualidade de áudio deverá permitir uma perfeita 
compreensão de conversação, equivalente a uma qualidade mínima de áudio DAQ 3 
(DeliveredAudioQuality – Level 3), segundo o TSB-88B. 

 
1.5 O prazo da garantia não poderá ser inferior a de 24 meses que deverá ser 
declarado pela proponente em sua proposta, devendo a Assistência Técnica estar 
localizada no Brasil (a proponente deverá apresentar a relação de assistência 
técnicas autorizada do fabricante no Estado de São Paulo). 
 
1.6 O prazo de entrega e implantação não poderá ser superior a 60 dias, salvo 
motivos de força maior, devidamente justificados. 
 
2 LEGISLAÇÃO: 

 
2.1 O Sistema de Radiocomunicação Digital deverá atender integralmente aos 
requisitos da Legislação de Telecomunicações, Resoluções, Normas Técnicas e 
demais recomendações emanadas da Agência Nacional de Telecomunicações - 
ANATEL.  
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2.2 Outras Normas Técnicas poderão nortear o objeto em tela, a exemplo das 
NBRs; caso ocorra divergências entre estas e as da ANATEL, prevalecerá esta 
última. 
 
2.3 A Licitante vencedora deverá apresentar Declaração que apresentará na 
assinatura do contrato, documentação de homologação dos equipamentos de 
radiocomunicação junto à ANATEL, conforme exigência prevista neste Anexo. 
 
3 QUANTITATIVO: 
 

Sistema de Radiocomunicação Digital 
Item Quantidade Descritivo 

1 02 Estação Repetidora Digital VHF/FM, completa.  
2 02 Estação Fixa Digital VHF/FM, completa. 
3 08 Estações Móveis Digitais VHF/FM com GPS. 
4 12 Estações Portáteis Digitais VHF/FM com GPS.  
5 01 Software de Gerenciamento, Controle e GPS 
6 01 Central de Gravação, Gerenciamento e Controle 
7 01 Microfone de mesa para Console de Operações 
8 01 Console de Operações (Computador tipo PC) 
9 01 Nobreak para a Central de Gravação  
10 01 Switch Gerenciável 
11 02 Bateria Estacionária 
12 01 Rack fechado padrão IMS de 19” 

 
4   DESCRIÇÃO FUNCIONAL: 

 

4.1 O Sistema de Radiocomunicação Digital deverá ser capaz de 
prover comunicação via radiofrequências entre quaisquer 
usuários localizados dentro do Município nos percentuais 
mínimos descritos no subitem 1.4.5, operando de acordo 
com as características descritas neste item e seus subitens. 

 
4.2 O Sistema de Radiocomunicação a ser implantado inicialmente funcionará sob a 
arquitetura convencional multisítio, porém, esta rede fará parte de uma grande 
rede que está em fase de implantação pela AGEMCAMP (Sistema 
Metropolitano de Radiocomunicação Digital), isto posto, os equipamentos a 
serem ofertados pelas empresas deverão ser capazes de permitir a interligação dos 
sítios de repetição por meio de uma rede de Radioenlace Digital operando na faixa 
não licenciada de SHF (link de micro-ondas). 
 
4.3 O sistema não necessita de nenhuma operação especial, ou seja, considerando-
se que todos os equipamentos terminais estejam programados para operação dentro 
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do mesmo, basta o usuário pressionar a tecla “PTT”, em seguida iniciar a chamada e 
soltar a tecla “PTT”. Nesse instante o sistema deverá ter disponibilizado um canal de 
voz habilitando o mesmo para Conversação. 
 
4.4  Ao final de cada mensagem o usuário deverá ouvir um “BEEP” de sinalização 
indicando que pode responder à mensagem.  
 
4.5  Caso o sistema esteja ocupado, após executar a primeira chamada e soltar a 
tecla “PTT”, o usuário deverá receber uma Indicação de “Sistema Ocupado” (tom de 
ocupado). 
 
4.6 Todos os terminais terão números de identificação na rede. A estrutura de 
numeração deverá ser flexível, possibilitando agregar informações de interesse da 
CONTRATANTE. Cada terminal possuirá um único número de identificação. 
4.7 A encriptação das comunicações de voz entre as estações repetidora, fixa, 
móveis, portáteis e estações bases de controle, função primordial para a Guarda 
Municipal de Jaguariúna, deverá estar intrínseca aos equipamentos ofertados, por 
circuito original do equipamento sem a necessidade da inclusão de placas ou 
periféricos. 
 
4.8 A solução a ser contratada visa fornecer parte das tecnologias, metodologias e 
capacitações necessárias à criação do Sistema de Comunicação seguro e moderno 
da Central da Guarda Municipal de Jaguariúna com as equipes em campo e vice-
versa, nas comunicações cotidianas para atendimento das ocorrências de 
segurança pública. 
 
4.9 Os recursos de radiocomunicação digitais aqui descritos terão papel importante 
no atendimento e despacho das ocorrências, bem como deverão oferecer 
ferramentas de gerenciamento da alocação e da movimentação das viaturas e 
equipes online, através de GPS, bem como a gestão da frota utilizada pela Guarda 
Municipal de Jaguariúna para a realização de suas atividades institucionais. 
 
4.10 Através do objeto licitado a ser operacionalizado, será implantada uma nova 
Central de Atendimento e Despacho da Guarda Municipal de Jaguariúna e uma 
ampla rede de comunicação de voz e de dados, do Centro de Operação com as 
equipes. 
 
4.11 O sistema proposto possibilitará um maior controle e comunicação com a 
Central de Despacho e as viaturas e equipes operacionais da Guarda Municipal na 
Cidade de Jaguariúna, o que acarretará uma maior agilidade na mobilização das 
equipes para cada novo atendimento de emergência. 
4.12 Além de toda esta modernização tecnológica o projeto prevê a capacitação dos 
recursos humanos envolvidos na integração e operacionalização dos serviços. 

 
4.13 O sistema pretendido deverá possuir os recursos eletrônicos de sinalização 
proporcionados por um Sistema Convencional Digital de Radiocomunicação, que 
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propicie uma comunicação gerenciável e hierárquica, principalmente, identificação 
eletrônica do rádio, verificação se o rádio está ligado ou desligado, chamada de 
emergência e chamada de alerta, recepção de monitor remoto, recepção de 
chamada privativa, recebimento de desabilitação do rádio, envio de mensagem de 
texto pré-programadas, e localização automática do equipamento através de GPS, 
gerados pelo circuito original do próprio rádio, não sendo aceito a inclusão de placas 
ou periféricos para a realização das referidas funções. 
 
4.14 O Sistema pretendido deverá possuir modulação analógica e digital, operando 
na faixa de frequência em VHF/FM de 148 a 174 MHz outorgada pela ANATEL – 
Agência Nacional de Telecomunicações para a Prefeitura Municipal de Jaguariúna. 
O sistema deverá ainda oferecer AVL/GPS (localização automática dos 
equipamentos através de satélites) e transmissão de dados móveis. 
 
4.15 Os Rádios deverão operar estritamente de acordo com as normas e resoluções 
da ANATEL e Ministério das Comunicações (MINICOM), sendo também aplicáveis 
às recomendações de outros órgãos reguladores, porém as normas da ANATEL irão 
prevalecer. 
 
4.16 Tipos de Chamadas – O sistema pretendido deverá oferecer os seguintes tipos 

de chamadas: 
 
4.16.1 Chamada de Grupo:  
 
4.16.1.1 Estando o terminal ligado e em seu estado inicial, ao pressionar a tecla 
“PTT”, o usuário deverá iniciar automaticamente uma chamada no grupo de 
conversação a que estiver afiliado. Essa chamada será direcionada a todos os 
demais terminais afiliados no mesmo grupo de conversação.  
 
4.16.1.2   Todos os terminais do Sistema (estações móveis, portáteis e fixas) 
deverão ser capazes de se afiliar em diferentes grupos de conversação, 
estabelecidos através de programação, possibilitando realizar e/ou receber 
chamadas nesses grupos. Essa programação será definida em função das 
necessidades de comunicação e critérios operacionais da CONTRATANTE e será 
definida entre esta e a CONTRATADA, após a formalização do contrato, através do 
FleetMap (Mapa da Frota). 
 
4.16.1.3   O Sistema de Radiocomunicação Digital deverá permitir a configuração de 
grupos de anúncio, mediante programação prévia, que consistem em grupos 
maiores, formados por 2 ou mais grupos de conversação. Apenas o usuário afiliado 
em um grupo de anúncio será capaz de se comunicar simultaneamente com todos 
os grupos de conversação subordinados, tanto realizar e receber chamadas.  
 
4.16.1.4   O sistema deverá possibilitar a criação de vários grupos de conversação 
estruturados hierarquicamente, conforme as necessidades operacionais da 
CONTRATANTE.  
 
4.16.2 Chamada Privativa:  
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4.16.2.1 A realização de chamada privativa deverá ser restrita apenas aos terminais 
habilitados para esta finalidade. Entretanto, todos os terminais do sistema poderão 
ser habilitados para apenas receber esse tipo de chamada e comunicar-se 
privativamente com o terminal habilitado que originou a chamada.  
 
4.16.2.2   Uma chamada privativa deverá ser iniciada com o usuário teclando o 
número de identificação do terminal de destino (“ID”) e em seguida, pressionar a 
tecla “PTT”. O terminal de destino receberá o tom de chamada característico e 
mostrará o “ID” do terminal de origem. A chamada será respondida pelo terminal 
chamado, mediante o simples acionamento da tecla “PTT” desse terminal. A 
conversação seguirá normalmente apenas com acionamento das teclas “PTT” dos 
interlocutores.  
 
4.16.2.3   A chamada privativa deverá ser encerrada mediante acionamento de uma 
tecla pré-programada no terminal de origem ou por decurso do tempo programado 
para essa operação (“time-out”), prevalecendo o que ocorrer primeiro. O “time-out” 
de encerramento da chamada privativa deverá ser pré-programado quando da 
habilitação dos terminais no sistema.  
 
4.16.3 Chamada de Emergência:  
 
4.16.3.1 A realização da chamada de emergência deverá ser iniciada mediante o 
pressionamento de tecla de emergência específica ou programada e que será 
exclusiva para essa finalidade, quando será desencadeado o algoritmo de 
comunicação. O evento será enviado a todos os equipamentos do grupo que forem 
habilitados para tal, bem como para o console de despacho, sinalizando a chamada, 
mediante emissão de um sinal de alerta sonoro, indicando a ocorrência de 
emergência, com identificação do respectivo terminal chamador.  
 
4.16.3.2 A chamada de emergência deverá se desenvolver no próprio grupo de 
conversação ao qual o terminal estava afiliado. Os terminais afiliados no mesmo 
grupo de conversação do terminal de origem e habilitados para tal deverão participar 
da chamada.  
 
4.16.3.3 A chamada de emergência deverá ser encerrada por comando, quando os 
terminais envolvidos retornarão ao seu estado inicial.  
 
4.16.4 Mensagens de Texto:  
 
4.16.4.1 O Sistema de Rádio deverá ser capaz de encaminhar mensagens de texto, 
geradas pela console de despacho ou por quaisquer dos terminais da rede que 
estejam habilitados para tal, encaminhando-as para outros terminais ou console. As 
mensagens de texto terão tamanho máximo de 128 caracteres e serão mostradas no 
display dos terminais e na tela da console.  
 
4.16.4.2 Os terminais destinatários das mensagens de texto receberão sinal audível 
e visual característico, indicando existência de novas mensagens. Essas mensagens 
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serão armazenadas no Sistema e nos terminais, para posterior consulta, podendo 
ser eliminadas do terminal através de comando do usuário.  
 
4.16.4.3 Deverá ser possível a definição de mensagens de texto padronizadas, as 
quais permanecerão armazenadas para uso oportuno, sem necessidade de 
redigitação.  
 
4.17 Recursos do Sistema de Rádio  

 
4.17.1 Por meio do subsistema de gerenciamento que é parte integrante da Central 
de Gravação, Gerenciamento e Controle, deverá ser possível a inibição de qualquer 
terminal por via aérea, tornando-o totalmente inoperante. Da mesma forma, deverá 
ter a possibilidade da reabilitação do terminal anteriormente desabilitado. Ambas as 
ações deverão ser acionadas através de comando por meio da Central de Gravação, 
Gerenciamento e Controle, através do aplicativo Software de Gerenciamento, 
Controle e GPS. 
 
4.18 Redundância  
 
4.18.1 O Sistema de Rádio irá contar com critérios de redundância, com o objetivo 
de manter o funcionamento da rede em situações adversas, ainda que com redução 
de funcionalidades (Fail Safe), conforme segue:  
 
4.18.1.1 Os sítios de repetição deverão possuir um sistema auxiliar de energia 
elétrica, composto por dispositivos “no-break” e banco de baterias dimensionadas 
para proporcionar uma autonomia mínima de 6 horas de funcionamento a plena 
carga, sem qualquer tipo de interrupção na operação dos equipamentos do Sistema 
de Radiocomunicação.  
 
4.18.1.2 Em caso de danos ou falha estrutural na rede LAN ou no Controlador 
Central, capaz de  impossibilitar a operação através dos consoles da Central de 
Gravação, Gerenciamento e Controle deverá ser possível a redundância através da 
instalação de estação fixa e/ou estações de controle, devidamente alimentadas por 
dispositivos “no-break” e banco de baterias dimensionadas para proporcionar uma 
autonomia mínima de 4 horas de funcionamento a plena carga como backup para 
operação emergencial, as quais efetuarão as comunicações com os terminais fixos, 
móveis e portáteis do sistema.  

 
4.19 A CONTRATADA fornecerá no mínimo 01 (um) manual de operação editado 
em português para cada equipamento entregue. 
4.20 Os equipamentos estarão sujeitos à verificação da qualidade, inspeção, teste e 
análise de qualidade a ser realizado por pessoa ou órgão credenciado pela Guarda 
Municipal de Jaguariúna e a Prefeitura Municipal de Jaguariúna e de acordo com as 
normas vigente. 
 
4.21 Ocorrendo reprovação na conferência, inspeção, teste ou análise realizada a 
CONTRATANTE se reserva o direito de devolver os equipamentos reprovados, 
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ficando por conta da CONTRATADA todas as despesas daí decorrentes e imediatas 
reposições. 
 
4.22 A CONTRATADA deverá cumprir, além das exigências anteriores, todas as 
Descrições Técnicas constantes neste ANEXO. 
 
5 COMPOSIÇÃO DO SISTEMA: 
 
5.1 Todos os equipamentos e acessórios que compõem o Sistema Digital de 

Radiocomunicação não troncalizado deverão ser novos e sem uso anterior, para 
uso exclusivo da CONTRATANTE.  

 
5.2 Os equipamentos de Radiocomunicação Digital objeto do certame em tela 

deverão apresentar a composição mínima abaixo relacionada, conforme segue: 
 

5.2.1 Estações Repetidoras VHF/FM: Composto pelo repetidor digital capaz de 
operar em regime de alto tráfego incluindo equipamentos ou software 
controladores de sítio, sistema irradiante, sistema ininterrupto de energia 
elétrica e toda a infraestrutura física (exceto torres, containers, sistema de 
energia elétrica da rede pública, sistema de segurança dos sites que será de 
responsabilidade da CONTRATANTE) para proporcionar cobertura às redes de 
comunicação de voz da Guarda Municipal de Jaguariúna. Os locais e todos os 
recursos necessários para instalação, operação das repetidoras serão providos 
pela CONTRATANTE. 

 
5.2.2 Estações Fixas VHF/FM: Composto por terminais de uso móvel com os 

demais acessórios e equipamentos compatíveis com o uso como estação fixa, 
a serem instaladas nas Unidades Operacionais da Guarda Municipal de 
Jaguariúna. Todas as estações fixas acessarão o Sistema de Rádio através 
de estações repetidoras. 
 

5.2.3 Estações Móveis VHF/FM: Composto por terminais para uso embarcado em 
viaturas com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento 
nos veículo que compõem a frota da Guarda Municipal de Jaguariúna. Os 
equipamentos deverão ser instalados e configurados por conta da 
CONTRATADA nos veículos indicados pela CONTRATANTE. 

 
5.2.4 Estações Portáteis VHF/FM: Composto por terminais portáteis para uso 

pessoal com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, 
quando o usuário estiver em campo. 

 
5.2.5 Software de Gerenciamento, Controle e GPS: Aplicativo (Software de 

Gerenciamento, Controle e GPS) compatível com padrão aberto DMR (Digital 
Mobile Rádios) dos equipamentos de rádio, com protocolo digital ETSI-TS-102-
361 e chave de encriptação com no mínimo 250 códigos, que opere no 
conceito Cliente / Servidor, com 1 Licença Banco de Dados para instalação em 
Servidor e 1 Licença para Console Operacional. 

 



Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos   

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 
 

29 
 

5.2.6 Central de Gravação, Gerenciamento e Controle: Composto por Servidor e 
hardwares para instalação do Aplicativo (Software de Gerenciamento, Controle 
e GPS). 

 
5.2.7 Microfone de mesa para Console de Operações: Microfone com base para 

operação de voz da Console de operação. 
 
5.2.8 Computador tipo PC para Console de Operações: Equipamento tipo 

Workstation com todos os hardwares necessários e aplicativos para o perfeito 
funcionamento como Console de Operação e Comunicação da rede de 
radiocomunicação digital, objeto deste certame. 

 
5.2.9 Nobreak para a Central de Gravação: Fonte de alimentação ininterrupta, 

também conhecida pelo acrônimo UPS - Uninterruptible Power Supply (sigla 
em inglês ) ou no-break, que é um sistema de alimentação secundário de 
energia elétrica que entra em ação, alimentando os dispositivos a ele ligados, 
quando há interrupção no fornecimento de energia primária. Sua alimentação é 
provida por uma bateria, que fica sendo carregada enquanto a rede elétrica 
está funcionando corretamente. Terá papel importante na Central de Gravação 

 
5.2.10 Switch Gerenciável: Hardware usado em redes locais de computadores.São 

pontes multiportas modificadas, que operam na camada de enlace de dados 
(modelo OSI) e que examinam e usam endereços da subcamada de controle 
de acesso ao meio (endereços MAC) para transmitir ou filtrar o tráfego e 
permitir a interconexão entre máquinas diretamente, ou seja, simulando uma 
conexão ponto a ponto. Cada porta de um switch recebe um endereço MAC 
específico, com caminhos fixos para os dados entre as portas do dispositivo. 
Um switch reconhece o endereço físico (endereço MAC) dos dispositivos a 
ele conectados para regular o fluxo de tráfego através da rede. Quando uma 
mensagem alcança um switch, o mesmo checa o endereço de destino no 
frame de dados e o compara com sua tabela de endereços. Se o endereço 
corresponder a um dos dispositivos conectados em uma de suas portas, ele 
retransmite a mensagem somente para aquela porta. Assim, a transmissão de 
dados em um switch é baseada em uma associação estática entre porta e 
endereço MAC. Deve incluir a comunicação full duplex e autonegociação. 

 
5.2.11 Bateria Estacionária: Acumulador de energia para suprir a falta de energia 

elétrica da rede pública para alimentação das estações repetidoras. 
 
5.2.12 Rack fechado padrão IMS de 19”: Estrutura metálica tipo armário para 

instalação de equipamentos da Central de Gravação. 
6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
6.1 Instalar os equipamentos rádio em locais indicados pela Prefeitura Municipal 

de Jaguariúna e Guarda Municipal de Jaguariúna, conforme a conveniência 
do projeto e o interesse da CONTRATANTE, sem ônus adicionais. 
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6.2 Os equipamentos deverão ser programados e colocados em funcionamento pela 
contratada, de acordo com as necessidades técnico-operacionais da Guarda 
Municipal de Jaguariúna, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data de 
assinatura do contrato; 

 
6.3 Entregar os equipamentos com selo ANATEL, observadas as regras de 

composição da logomarca ANATEL, Código de Homologação e Código de 
Barras, conforme especificado no Artigo 39 do Regulamento anexo à 
Resolução nº 242 da ANATEL.  

 
6.3.1 O selo ANATEL deverá estar afixado no produto em parte não removível, ser 

confeccionado com materiais compatíveis e duráveis, assim como apresentar, 
de forma legível e indelével, as informações relativas à homologação e à 
identificação do produto.  

 
6.4 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do 

contrato, de modo a conduzi-lo eficiente eficazmente e, de acordo com os 
documentos e especificações que integram o contrato; 

 
6.5 Os equipamentos entregues deverão ser novos e sem uso anterior. Não serão 

aceitos equipamentos já utilizados.  
 
6.6 A CONTRATADA fica obrigada a ministrar treinamento operacional para os 

operadores da Guarda Municipal de Jaguariúna, para um grupo de 20 (vinte) 
pessoas designadas pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
após a instalação dos equipamentos, o qual deverá abordar os seguintes 
aspectos do equipamento: Teoria básica de funcionamento e Prática de 
operação, explorando os seus recursos do equipamento, conforme segue: 

 
6.6.1 A Contratada deverá prever os seguintes tipos de treinamentos: 

 
CURSO TURMAS Duração 

mínima 
por turma 

Operação da Central de 
Gerenciamento, Controle e GPS 
(Gravação e Console de Operações) 

01 Turma de 05 pessoas 4 horas 

Operação Rádio Fixo 01 Turma de 05 pessoas 2 horas 

Operação Rádio Móvel embarcado 01 Turma de 05 pessoas 2 horas 

Operação Rádio Portátil 01 Turma de 05 pessoas 3 horas 

 
6.6.1.1 Os tempos indicados se referem a uma única turma de 05 (cinco) 

pessoas, sendo que os três módulos (Rádio fixo, móvel e portátil) poderão ser 
ministrados juntos, onde serão formados multiplicadores de conhecimento. A 
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empresa Contratada deverá disponibilizar a quantidade de instrutores 
suficientes ao cumprimento do item 6.6. 
 

6.6.1.2 As descrições sucintas dos principais objetivos que devem ser 
alcançados com os treinamentos propostos são: 

 
a) Apresentar os sistemas e suas integrações à equipe de projeto do 

Cliente a fim de equalizar o conhecimento de todos antes do início dos 
trabalhos; 

b) Treinar Usuários Finais quanto à utilização dos equipamentos e seus 
recursos operacionais; 

 
6.6.1.3 A Contratada deverá, obrigatoriamente, ministrar todos os 

treinamentos, bem como fornecer todo o material didático de treinamento, 
impreterivelmente na língua portuguesa.  
 

6.6.1.4 Ficará a cargo da Contratante fornecer a sala de aula para o 
treinamento, ficando a cargo da Contratada, os recursos necessários para a 
instrução.  

 
6.6.1.5 No final de cada treinamento deverão ser entregues à Contratante, os 

seguintes documentos:  
 

a) Lista de presença; 
b) Avaliação do treinamento; 
c) Avaliação dos treinandos; e 
d) Certificação do treinamento a cada treinando.  

 
6.6.1.6 Os cursos deverão ser realizados preferencialmente nas instalações da 

Guarda Municipal de Jaguariúna, na cidade de Jaguariúna, localizada a Av. 
Marginal, nº 1.831 - Centro, em horário comercial compreendido das 08:00h 
às 17:00h. 

 
6.7 A Contratada não ficará exonerada da obrigação de empregar os meios 

adequados ao maior rendimento do serviço. Somente a Contratada será e 
permanecerá responsável pela segurança, eficiência e adequabilidade de 
métodos, mão-de-obra e equipamentos empregados. 
 

6.8 A Contratada será a única responsável pela exatidão dos serviços executados, 
dentro dos prazos preestabelecidos, salvo atrasos por impedimento operativo 
do sistema ou de força maior, obrigando-se ainda, a reparar sem ônus para o 
Contratante, todos os serviços com defeitos, erros, falhas e omissões; 

6.9 A Contratada será responsável pela adoção de medidas de segurança 
necessárias à execução dos serviços incluindo a cobertura do seguro contra 
acidentes de trabalho nos limites legais. 
 

6.10 A Contratada procederá como uma organização para implementação do 
projeto, com fornecimento, montagem e instalação, incluindo toda a 
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supervisão, mão-de-obra, ferramentas, escritórios, instrumentos, 
equipamentos, materiais e outros, mesmo que não especificados, porém 
necessários para a execução de todos os serviços descritos nas 
especificações técnicas. 
 

6.11 A Contratada deverá obedecer e fazer com que seus empregados, prepostos 
ou representantes, obedeçam a toda a legislação em vigor sobre Segurança e 
Medicina do Trabalho - Portaria no. 3.214, de 08/06/78, do Ministério do 
Trabalho (MTB) em especial as Normas Regulamentadoras, além de obedecer 
às exigências do Código Nacional de Trânsito em relação ao transporte de 
pessoas, equipamentos e materiais. 
 

6.12 A CONTRATADA promoverá medidas de proteção individual (EPI) e coletiva 
(EPC) de prevenção de acidentes de trabalho, fornecendo a seus empregados 
os equipamentos de proteção, cujo uso terá caráter obrigatório. 
 

6.13 A Contratada deverá ser responsável pelos atos de seus empregados e 
consequências cíveis e penais decorrentes de inobservância de quaisquer 
leis, normas e regulamentos de Segurança Industrial, Saúde Ocupacional e 
Proteção ao Meio Ambiente. 
 

6.14 Será de responsabilidade da Contratada toda a gestão de equipamentos e 
materiais, ou seja, os serviços de conferência, recebimento, transporte, 
descarga, armazenamento, distribuição e instalação dos materiais nos locais 
de aplicação. 
 

6.15 No prazo máximo de até 15 (quinze) dias após o término instalação, a 
Contratada deverá obrigatoriamente apresentar à fiscalização do Contratante, 
uma relação impressa, constando a quantidade de todos os equipamentos e 
materiais aplicados. A não apresentação dessa relação implicará 
automaticamente na não liberação da medição final. 
 

6.16 A Contratada deverá assegurar o tratamento sigiloso e o respeito aos direitos 
de propriedade sobre todos os dados, informações, software e sistemas 
informatizados em uso no Contratante, sendo proibida a extração de cópia, 
reprodução, publicação, divulgação, cessão gratuita ou onerosa, ou qualquer 
outra forma de disposição não autorizada de domínio, total ou parcial, direta 
ou indiretamente, em benefício próprio ou de terceiros. 

 
7 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 
7.1 O Contratante deverá fiscalizar diretamente os serviços em execução com amplo 

acesso aos serviços e aos documentos que lhe digam respeito. 
 

7.2 A fiscalização exercida pelo Contratante terá em especial, poderes para:  
 



Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos   

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 
 

33 
 

1) Sustar a execução de qualquer serviço que esteja sendo feito em desacordo 
com as especificações técnicas, projetos ou sua orientação. O serviço 
recusado deverá ser refeito ou corrigido às expensas da Contratada. 

2) Decidir qualquer questão, dúvida ou conflito surgidos em relação aos serviços 
contratados, inclusive quanto a seus aspectos técnicos. 

3) Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas, 
verificando diários de serviço, determinando ou decidindo sobre suas 
prioridades. 

4) Acompanhar a execução dos serviços podendo recusar qualquer trabalho ou 
material de má qualidade ou que não esteja de acordo com as normas 
determinadas no projeto e Especificações. 

5) Aprovar previamente os processos de trabalho propostos pela Contratada. 
Poderá aceitar, caso constituam melhoria de qualidade ou economia de 
tempo, alterações na sequência do trabalho. 

6) Exigir a retirada do local de trabalho, a seu exclusivo critério, de todo e 
qualquer empregado da Contratada que venha prejudicar o bom andamento 
dos serviços, ou quando sua permanência for considerada inconveniente. 

7) Exigir, a qualquer tempo, a comprovação documental do pleno e pontual 
cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive mão-de-obra, 
materiais de terceiros, sob pena de não liberação das medições até a 
efetivação dessa comprovação. 

 
7.3 A fiscalização exercida pelo Contratante não elimina, em hipótese alguma, a 

responsabilidade da Contratada pela perfeição técnica dos serviços executados, 
bem como dos materiais empregados. O fato dos serviços não serem executados 
de acordo com os projetos, normas e/ou especificações não significa tolerância 
ou aquiescência por parte da fiscalização do Contratante. Os entendimentos 
entre a fiscalização do Contratante e a Contratada, desde que não previstos 
nestas especificações e/ou normas, deverão ser feitos por escrito, sem o que não 
terão validade. 

 
7.4 Ficará facultada à Contratante, a fiscalização dos serviços a serem executados, 

com a verificação direta da qualidade da mão-de-obra, equipamentos, 
ferramentas e o controle dos materiais fornecidos pela Contratada em qualquer 
etapa do cronograma estabelecido, podendo sustar a execução dos serviços ou 
solicitar que determinado serviço, que não esteja de acordo com as normas e o 
estipulado nesta especificação, seja refeito, recaindo o ônus sobre a Contratada. 

 
8 DA GARANTIA: 
 
8.1 Os equipamentos ofertados deverão ter garantia contra defeitos de fabricação 

por um período não inferior a 24 (vinte e quatro) meses. 
 

9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
9.1 A Proponente deverá fazer prova de registro ou inscrição no CREA-SP da 

pessoa jurídica e do se profissional que figura como Responsável Técnico; 
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9.2 Deverá apresentar de Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado 
na entidade competente (CREA) com o respectivo CAT (Certificado de Acervo 
Técnico), sendo considerado como parcela de maior relevância e valor 
significativo do objeto a comprovação anterior de que a proponente já forneceu e 
instalou equipamentos de radiocomunicação digital com AVL/GPS (Estações 
Repetidoras, Link ou Radioenlace, Estações Fixas, Estações Móveis, Estações 
Portáteis, Console de Despacho), com a prestação de serviços de instalação e 
treinamento;  

 
10. PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA: 

 
10.1 A Licitante vencedora deverá apresentar Declaração que apresentará na 

assinatura do contrato, cópia autenticada ou emitida pela rede mundial de 
computadores (neste caso deverá ter o endereço eletrônico para verificação) 
do Certificado de Homologação ou de Registro expedido pela Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL dos equipamentos de 
radiocomunicações ofertados, onde deverá constar o nome da empresa 
licitante. Tendo em vista que o referido documento é intransferível no termos 
da Resolução ANATEL n° 242 de 30 de Novembro de 2000, Art. 32, caso o 
Certificado não esteja em seu nome (empresa licitante/proponente), deverá a 
licitante apresentar o certificado do produto ofertado, acompanhada de 
declaração subscrita pelo detentor da certificação (requerente da certificação) 
direcionada a este órgão e referindo-se ao processo licitatório autorizando a 
utilização do certificado pela licitante. 

 
10.2 ,Deverá apresentar Declaração emitida pela Licitante, garantindo que os rádios 

ofertados cumprem as Normas do MINICOM com relação à emissão de 
frequências radioelétricas e compatibilidade eletromagnética descritos na 
resolução ANATEL nº 442 de 21 de Julho de 2006, bem como a Norma MIL 
810 C, D, E, F & G, no que concerne principalmente, à robustez do 
equipamento ao trabalho da Guarda Municipal de Jaguariúna e a sujeição do 
mesmo às variações climáticas de temperatura e umidade referentes ao Estado 
de São Paulo, devendo constar ainda que o(s) equipamentos transceptor(es) 
portátil(eis) atende(m) a especificação IP57 para submergibilidade. 

 
10.3 A Licitante vencedora deverá apresentar Declaração que apresentará na 

assinatura do contrato,garantia de fornecimento de peças de reposição por um 
período mínimo de 5 (cinco) anos, após a descontinuidade de fabricação dos 
equipamentos ofertados, devendo esta garantia de fornecimento de peças de 
reposição ter anuência do fabricante dos equipamentos, como forma de 
salvaguardar a Municipalidade de Jaguariúna. 

 
10.4 Apresentar com a proposta comercial os catálogos dos equipamentos e 

materiais ofertados para verificação de atendimento das exigências técnicas. 
 
10.5 A Licitante vencedora deverá apresentar Declaração que apresentará na 

assinatura do contrato, estudo técnico de cobertura eletromagnética, conforme 
previsão contida no item 1.3 deste Termo de Referência. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

ITEM 1 – ESTAÇÃO REPETIDORA VHF/FM: 
 
1. OBJETIVO: 
 
1.1 Estas Especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos para o Equipamento 

Rádio Repetidor apropriado para a operação na faixa de VHF/FM entre (148 e 
174) MHz com modulação analógica e/ou digital, com comutação automática. 

 
2. NORMAS APLICÁVEIS: 
 
2.1 Salvo se requerido de outra forma nesta Especificação Técnica, o equipamento 

rádio repetidor deverá apresentar plena conformidade com a última revisão das 
Normas das seguintes organizações, onde aplicáveis: 

 
a) ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
b) EIA/TIA: Electronic Industries Association/Telecommunication Industries 

Association; 
c) ISO: International Standard Organization; 
d) ITU: InternationalTelecommunication Union;  
e) Resolução ANATEL nº 242, de 30/11/2000  

 
3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
3.1 Em modo analógico, o Repetidor deverá permitir o acesso controlado por tons 

analógicos puros, conhecidos como CTCSS e tons compostos com 
chaveamento controlado por palavra digital, no padrão conhecido como DCS, 
utilizando-se do espaçamento de canal de 12,5 ou 20 kHz, com separação entre 
as frequências de transmissão e recepção de 4,6 MHz, conforme a Resolução 
568/2011 da ANATEL. 

 
3.2  Em modo digital, o Repetidor deverá permitir o tráfego de voz e dados com 

método de acesso TDMA (acesso múltiplo por divisão de tempo), através da 
utilização de protocolo digital aberto, no padrão ETSI-TS-102-361, com chave de 
criptofonia programável de no mínimo 250 códigos, com método de acesso em 
TDMA Time DivisionMultiple Access ou Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo 
possibilitando a operação de 02 (dois) canais independentes, capazes de 
permitir o tráfego simultâneo e automático de voz e dados, no mesmo canal de 
radiofrequência, utilizando-se do espaçamento de canal de 12,5 kHz com 
separação entre as frequências de transmissão e recepção de 4,6 MHz, 
conforme a Resolução 568/2011 da ANATEL. 

 
3.3 O Repetidor deverá ser concebido com tecnologia baseada em 

microprocessador e apresentar construção modular robusta, apropriada à 
fixação em bastidores de padrão IMS de 19 polegadas, com módulos 
independentes da fonte de alimentação, controlador, receptor e transmissor, 
dotados de dissipadores de calor com ventilação forçada, para permitir o 
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trabalho em regime de alto tráfego contínuo, com  potência de saída de RF igual 
ou superior à 45 Watts de RF, produzidos pelo circuito original do equipamento, 
ou seja; sem a inclusão de placas, módulos ou qualquer outro tipo de recurso 
externo, podendo ainda ser reduzida através de programação. 

 
3.4 O módulo da fonte de alimentação deverá admitir a conexão com redes de 

energia elétrica comercial, com qualquer tensão entre 90 e 240 VCA, sem 
necessidade de seleção ou comutação e ser capaz de efetuar a carga e/ou 
recarga de um banco de baterias ou acumuladores externos, de forma a garantir 
o suprimento contínuo da alimentação do Repetidor, nos períodos de transição 
entre a presença e/ou ausência da alimentação CA de entrada, sem qualquer 
tipo de comutação (No-Break). 

 
3.5 O Repetidor deverá incorporar todos os circuitos, placas e dispositivos 

necessários ao controle do processo de repetição com modulação analógica 
e/ou digital, bem como os circuitos e interfaces necessárias à conexão em rede, 
através de conector no padrão RJ45. 

 
3.6 Acabeação interna (se houver), deverá estar protegida contra a ação da 

temperatura e umidade, com encaminhamento através de espaços livres de 
pressões e vibrações mecânicas, arestas e/ou cantos vivos que possam 
comprometer ou danificar a isolação dos cabos e/ou fitas e, as placas e circuitos 
impressos deverão estar banhados e protegidos contra corrosão. 

 
3.7 Dispor de oscilador controlado por tensão, operando diretamente na frequência 

final de utilização, imune à captação de vibrações; 
 
3.8 Permitir a programação das frequências de utilização e demais parâmetros 

operacionais através de computador tipo PC e software apropriado, com os 
dados retidos em memória eletricamente programável e reprogramável, tipo 
E2PROM; 

 
3.9 Permitir a transferência dos parâmetros de programação de um repetidor a outro 

(cloning). 
 
3.10 Número de série do equipamento gravado eletrônica e indelevelmente na 

memória interna do equipamento e fixado no chassi por meio de etiqueta 
adesiva; 

 
3.11 Dispor de painel frontal com LEDs para indicação de equipamento alimentado 

por CA ou CC, operação em modo analógico, operação em modo digital, 
estado de transmissão de cada slot, estado de recepção de cada slot; 

 
3.12 Caso necessite de licença para a operação de localização AVL/GPS dos 

usuários a mesma deverá estar inclusa no fornecimento; 
 
4. ESPECIFICAÇÕES COMUNS: 
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a) Faixa de Frequências de operação: contínua entre (148 e 174) MHz 
b) Espaçamento entre canais analógicos: 20 kHz 
c) Espaçamento entre canais digitais: 12,5 kHz 
d) Modo de Operação: Full-Duplex 
e) Regime de Operação: Alto tráfego contínuo 
f) Temperatura de operação: de (-30 a +60)oC 
g) Programação dos parâmetros operacionais: Através de computador tipo PC 

e software apropriado, com os dados retidos em memória eletricamente 
programável e reprogramável, tipo E2PROM. 

h) Proteção contra: 
1) Sobretensão de alimentação; 
2) Inversão de polaridade na entrada da alimentação CC; 
3) Descasamento de impedância nas conexões de RF; 
4) Excesso de potência do transmissor. 

 
5. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO TRANSMISSOR: 
 

a) Potência de saída de RF: ≥ 45 Watts em regime contínuo, com redução 
programável por software; 

b) Estabilidade de frequência: 0,5 PPM de (-30 a +60)oC; 
c) Limitação de modulação: ± 5,0 KHz a 25 KHz e ± 2,5 KHz a 12,5 KHz 
d) Emissões conduzidas / irradiadas: -36 dBm< 1 GHz / -30 dBm> 1 GHz 
e) Potência de Canal Adjacente: 60 dB a 12,5 KHz  / 70 dB a 25 KHz 
f) Distorção de áudio: 3% 
g) Modulação Analógica FM: 11K0F3E em 12,5 KHz e 16K0FE em 25 KHz 
h) Modulação Digital 4FSK em 12,5 KHz: 7K60FXD somente dados e 7K60FXE 

dados e voz 
i) Ruído FM: ≤ 45 dB a 25 KHz e ≤ 40 dB a 12,5 KHz 
 

6. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO RECEPTOR: 
 

a) Sensibilidade em modo analógico: ≤ 0,22 µV para 12 dB SINAD 
b) Sensibilidade em modo digital: ≤ 0,3 µV para BER ≤ 5% 
c) Seletividade de Canal adjacente conforme TIA 603: 65 dB a 12,5 KHz e 80 dB 
a 25 KHz 
d) Seletividade de Canal adjacente conforme TIA603C: 50 dB a 12,5 KHz e 80 
dB a 25 KHz 
e) Rejeição de Intermodulação: 78 dB 
f) Rejeição de Imagens e Espúrios: 80 dB 
g) Ruído de FM: -40 dB a 12,5 KHz e -45 dB a 25 KHz 
h) Emissões de espúrias conduzidas: -57 dBm 

 
7. COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FORNECIMENTO: 
 
O equipamento rádio repetidor (estação repetidora) deverá ser fornecido com todos 
os itens necessários à sua completa instalação e ativação, incluindo como mínimo: 
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a) 01 (uma) Estação Repetidora com fonte de alimentação integrada (Módulo 
TX, Módulo RX, Módulo de Comutação Automática e Módulo Fonte de 
Alimentação) gabinete único padrão 19” para fixação diretamente a rack; 

 
b) 01 (uma) Antena do tipo Colinear com no mínimo 4 dipolos dobrados, 

vedadas contra a ação das intempéries e operar no plano irradiante 
omnidirecional, com as seguintes especificações mínimas: 

 
1) Faixa de Frequências de Operação: de (148 a 174) MHz; 
2) Banda passante: ≥ 6 MHz 
3) Impedância Nominal: 50 Ohms 
4) Resistência ao vento: ≥ 150 km/h 
5) Relação de ondas estacionárias: ≤ 1,5:1 
6) Potência máxima admissível: ≥ 100 Watts 
7) Ângulo de meia potência:  H210o E18o 
8) Ganho: ≥ 6 dB 

 
c) 30 (trinta) Metros em lance único de Cabo tipo Coaxial Celflex sendo que o 

seu condutor interno deverá ser sólido e a blindagem deverá ser constituída 
de tubo de cobre corrugado, revestido externamente de material resistente à 
intempérie, na cor preta com diâmetro externo de 1/2”; 
 

d) 01 (um) Duplexador Passa-faixa / rejeita-faixa com 4 cavidades ressonantes, 
com no mínimo as seguintes características técnicas: 
 
1) VSWR: ≤ 1,5:1 
2) Potência Máxima: 150 watts 
3) Perda máxima por inserção: 1,2 dB / 3,35 dBi 
4) Estabilidade Térmica: -30° a + 60° C 
5) Impedância Nominal: 50 Ohms 
6) Isolação Mínima TX – RX: 70 dB 
7) Isolação Mínima RX – TX: 70 dB 
 

e) 01 (um) Filtro de RX (Recepção) de 3 Cavidades Ressonantes Passa Banda, 
com no mínimo as seguintes características técnicas: 
 
1) VSWR: ≤ 1,5:1 
2) Potência Máxima: 150 watts 
3) Perda máxima por inserção: 3 dB / 5,15 dBi 
4) Estabilidade Térmica: -30° a + 60° C 
5) Impedância Nominal: 50 Ohms 

 
f) 01 (um) Conjunto de Conectores coaxiais compatível com o cabo coaxial, 

estação repetidora e centelhador protetor à gás; 
 

g) 01 (um) Centelhador à gás para proteção O centelhador a ser utilizados na 
linha de transmissão dos sítios, deverá cumprir a IEC 61000-4-5 e apresentar 
como mínimo, as seguintes características: 
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1) Faixa de Frequências de Operação: de (148 a 174) MHz; 
2) Temperatura de Operação: estável na faixa de, no mínimo entre (-40 e 
+80) oC 
3) Limite da potência de RF admissível: ≥ 500 Watts 
4) Relação de Ondas Estacionárias: ≤ 1,1:1, na faixa de operação do 
sistema 
5) Perda de Inserção: ≤ 0,1 dB, na faixa de operação do sistema 
6) Capacidade de absorção: ≥ 20 kA em até 20 µs 

 
h) 01 (um) Kit de aterramento para cabo celflex ½” 

 
i) 01 (um) Coletor de aterramento do sítio que deverá ser constituído de uma 

terminação construída sobre uma barra de cobre dotada de furação para 
acomodar no mínimo, 04 (quatro) terminais para os cabos de escoamento 
oriundos da coleta das estruturas metálicas dos bastidores, suportes dos 
centelhadores coaxiais, QDCA e coleta do aterramento através de cabo com 
bitola mínima de 25 mm2 interligado diretamente no ponto de coleta do SPDA. 
O coletor de aterramento deverá ser montado sobre isoladores capazes de 
suportar tensões impulsivas de até 5 kV. A metodologia de coleta e 
escoamento deverá cumprir as disposições da NBR 5419. 

 
j) 01 (um) QDCA (Quadro de Distribuição de Corrente Alternada) que deverá 

ser dimensionado para operar com entrada primária de 01 (uma) e/ou 02 
(duas) fases, com Neutro e terminação de aterramento, em plena 
conformidade com as disposições da NBR IEC 60050 (826) e NBR 5410, 
devendo apresentar como mínimo, as seguintes características: 
1) Padrão: DIN; 
2) Entrada nominal: 110 e/ou 220 VCA; 
3) Número de fases: 1 com Neutro e/ou 2 com Neutro; 
4) Capacidade do barramento: 100 A; 
5) Capacidade de ramais bifásicos: ≥ 6; 
6) Proteção contra surtos: 1 protetor para cada fase; 
7) Gabinete: Metálico para sobrepor ou embutir, dotado de painel frontal 
com janelas para os disjuntores e porta frontal para fechamento; 
8) Ramais de Distribuição: 4 ramais, como seguem: 

a) 01 Ramal para cada bastidor de equipamentos: Destinado à 
distribuição das linhas de alimentação dos equipamentos dispostos em 
cada bastidor. A capacidade de seccionamento deverá ser 
dimensionada para atuar no limite máximo de 25% sobre a carga 
máxima da demanda do ramal. 
b) 01 Ramal para as linhas de manutenção e instrumentação: 
Destinado à distribuição das linhas de alimentação para instrumentos e 
ferramentas elétricas utilizadas na manutenção do sítio. A capacidade 
de seccionamento deverá ser dimensionada para atuar no limite 
máximo de 6 A. 
c) 01 Ramal para as linhas auxiliares (iluminação interna dos 
bastidores): Destinado à distribuição das linhas de alimentação da 
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iluminação interna dos bastidores e outros recursos não vinculados à 
estabilidade operacional do sitio. A capacidade de seccionamento 
deverá ser dimensionada para atuar no limite máximo de 6 A. 
d) 01 Ramal para as linhas de serviço: Destinado à distribuição das 
linhas de alimentação para máquinas e equipamentos, com capacidade 
de seccionamento de no máximo de 20 A. 
e) Os disjuntores a serem utilizados na composição do QDCA 
deverão obedecer as Normas DIN e apresentar as curvas 
características de disparo “C “, conforme a norma IEC 60898, com as 
seguintes características mínimas: 

 
1) Tensão máxima de Serviço: 440 VCA - 50 / 60Hz 
2) Temperatura de Operação: estável na faixa de, no mínimo entre 

(-20 e +50) oC 
3) Resistência à manobras mecânica: > 20.000  
4) Resistência à manobras elétricas: > 4.000 
5) Grau de Proteção: IP 20 
6) Fixação: Trilho DIN - 35mm 

 
f) Os dispositivos de proteção contra surtos elétricos que vierem 
incidir nas linhas da alimentação elétrica CA, decorrentes de 
perturbações atmosféricas, deverão utilizar os elementos de proteção 
do tipo Varistor de Óxido de Zinco (MOV) montados no interior do 
QDCA e apresentarem como mínimo, as seguintes características: 
 

1) Tempo de resposta: ≤ 25 ns 
2) Temperatura de Operação: estável na faixa de, no mínimo entre 

(-20 e +50) oC 
3) Máxima corrente de curto-circuito: 10 kA @ 50 / 60 Hz; 5 kA @ 

50 / 60 Hz 
4) Grau de proteção: IP20 
5) Grau de inflamabilidade: V0, de acordo com a UL 94 
6) Encapsulamento: caixa de material termoplástico 
7) Fixação: Trilho DIN - 35mm 

 
k) 02 Radioenlace Digital 5 GHz com no mínimo, as seguintes características 

técnicas específicas: 
 

1) Rádio Tipo: Backhaul PTP (Ponto a Ponto); 
2) Tecnologia Wireless: Protocolo W-Jet mínimo; 
3) Modo de operação: ponto a ponto 
4) Faixa de frequência: 5,15 a 5,85 GHz; 
5) Potência de Transmissão: ≥ 25 dBm; 
6) Largura de Banda: 20 MHz; 
7) Modulação: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSH); 
8) Correção de Erro: FEC, ARQ Seletivo, STBC; 
9) Esquema de duplexação: TDD Dinâmico; 
10) Antena: Integrada ou externa com no mínimo 23 dBi de ganho; 
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11) Interface de dados: 10/100/1000 Base-T, RJ45 
12) Proteção antisurto; 
13) Taxa de transmissão nominal: 300 Mbps 
14) Throughput efetivo: até 200 Mbps 
15) Pacotes por segundo (PPS): até 80.000 
16) Endereçamento IP: Estático e/ou Dinâmico; 
17) VLAN: com Gerenciamento; 
18) Segurança: Criptografia AES por hardware 
19) Temperatura de operação: -40° C a +85°C; 
20) Umidade: 0 a 90% sem condensação; 
21) Índice de Proteção: IP67; 
22) Software: 

a) Avançado Wireless: ATPC (Controle de potência de 
transmissão automático), DFS3, Canal automático, 
Modulação Automática; 

b) Serviços: Servidor DHCP, Cliente NTP, alertas, log remoto, 
estatísticas wireless e Ethernet, controle de banda; 

c) Gerenciamento: HTTP(S), linha de comando via SSH, 
Display OLED, Servidor SNMP v1/2c/3, SNMP trap, WNMS, 
arquivo de análise de sistema, syslogs, alertas de sistema 
por e-mail; 

d) Ferramentas: Site survey, teste de enlace, alinhamento de 
antena, analisador de espectro, reset para o padrão de 
fábrica via ping (ICMP). 

 
l) 02 Suporte de fixação de radioenlace; 

 
m) 02 Protetores de surto para radioenlace 

 
n) 30 Metros em lance único de Cabo UTP Outdoor CAT 5E para ligação de 

rádio Enlace; 
 

o) 01 Carregador de bateria com respectivos cabos e terminais para ligar a uma 
bateria estacionária; 

 
p) 01 Switch gerenciável 8 portas para interligar radioenlace e estação 

repetidora, tipo Gigabit, com todos os circuitos encerrados em gabinete 
metálico para montagem em bastidor padrão IMS de 19 polegadas, 
compatível com os padrões IEEE802.3af(Ethernet), IEEE 802.3u (Fast 
Ethernet), IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), capaz de suportar o 
roteamento básico eroteamentoestático e suporteaACL, com as seguintes 
características mínimas: 
 

1) Temperatura de operação: de (0 à +45)°C; 
2) Umidade relativa ambiente: de (10 a 85)%, sem condensação; 
3) Alimentação nominal: de (100 a 240) VAC, 50 a 60 Hz; 
4) Consumo: ≤ 1.5 A; 
5) 8 Portas Gigabit Ethernet + 2 Portas Mini-GBIC 
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6) Arquivo de configuração através de linha de comando CLI, 

manipuláveis como arquivos de texto; 
7) Capacidade de operação com, no mínimo 4.000 VLANs; 
8) Deverá possuir Leds indicadores de estado operacional para, no 

mínimo as funções de alimentação, sistema ativo, atividade de tráfego 
e operação 1000 Mbps 

9) Deverá permitir a configuração programável das portas para tráfego 
10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T e 1000Base-X 

10) Deverá possibilitar a operação com os seguintes padrões: IEEE 802.3; 
IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE802.3af; IEEE 802.3z; IEEE 802.3x; 
IEEE 802.1p; IEEE 802.1q; IEEE 802.1x para autenticação baseada 
em Porta e Endereço MAC; IEEE 802.1D SpanningTreeProtocol (STP); 
IEEE 802.1w RapidSpanningTreeProtocol (RSTP); IEEE 802.1s 
MultipleSpanningTreeProtocol (MSTP); IEEE 802.1v; IEEE 802.3ac; 
RFC1541; RFC1112; RFC2236; RFC2618; RFC1757; RFC1157; 
RFC2571; RFC2030; CSMA/CD; TCP/IP; SNMPv1/v2c/v3; HTTP; 
HTTPS e SSHv1/v2 

11) Deverá possibilitar a operação com taxa de encaminhamento de 
pacotes igual ou maior que 14,9 Mbps para, mínimo 128 entradas IP-
MAC-PORT-VLAN; 

12) Deverá permitir a agregação de Link Estática e Dinâmica (LACP); 
13) Deverá operar com algoritmo baseado em Endereço IP ou MAC 

(estático / dinâmico), de origem e destino (Balanceamento de carga); 
14) Capacidade de operação VLAN: 4 K Vlans Ativa e 4 K Vlans Ids; 

802.1Q Tag VLAN; VLAN baseada em Porta, Protocolo e endereço 
MAC; VLAN de Gerenciamento; Voice VLAN; GARP/GVRP;  

15) Deverá apresentar como mínimo, as seguintes as características de 
gerenciamento Multicast: Filtro Multicast; IGMP v1/v2/v3 ou Snooping; 
Multicast VLAN ou Estático; QoS com 4 filas de prioridade; CoS 
baseado em IEEE 802.1p, Portas ou DSCP; Algoritmos de 
Escalonamento: SP, WRR, SP+WRR; StormControl em modo 
Broadcast, Multicast, Unicast ou desconhecido; Classificação de 
pacotes baseados em endereço MAC, Endereço IP, Portas TCP/ UDP 
ou Tipo de Protocolo. 

16) Deverá possibilitar a atualização de firmware via TFTP/Web 
17) Deverá possuir a interface com o usuário, em português 

 
Q) 01 Manual de operação em língua portuguesa do Brasil. 

 
ITEM 2 – ESTAÇÃO FIXA VHF/FM: 

1. OBJETIVO: 
 
1.1 Estas especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos para o Equipamento 

Rádio para uso Fixo apropriado para a instalação em locais fixos, capaz de 
operar na faixa de VHF/FM entre 148 e 174 MHz com modulação analógica e 
digital. Como melhor investimento, o mesmo equipamento para uso fixo deverá 
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permitir ser instalado em viaturas, como forma de intercâmbio, assim sendo, o 
mesmo deverá possuir a função AVL/GPS incorporada. 

 
2. NORMAS APLICÁVEIS: 
 
2.1 Salvo se requerido de outra forma nesta Especificação Técnica, o Equipamento 

Rádio para uso Fixo deverá apresentar plena conformidade com a última revisão 
das Normas das seguintes organizações, onde aplicáveis: 

 
a) ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
b) EIA/TIA: Electronic Industries Association/Telecommunication Industries 

Association; 
c) ISO: International Standard Organization; 
d) ITU: InternationalTelecommunication Union;  
e) Resolução ANATEL nº 242, de 30/11/2000; 
f) Norma MIL-STD 810 – Classe C; D; E, F & G; 
g) Norma IP 54; 

 
3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
3.1 Em modo analógico, o Equipamento Rádio para uso Fixo deverá permitir a 

operação de transmissão e recepção controlada por tons analógicos puros, 
conhecidos como CTCSS e tons compostos com chaveamento controlado por 
palavra digital, no padrão conhecido como DCS, utilizando-se do espaçamento 
de canal de 12,5 ou 20 kHz, com off-set entre transmissão e recepção de 4,6 
MHz, conforme a Resolução 568/2011 da ANATEL. 
 

3.2  Em modo digital, o Equipamento Rádio para uso Fixo deverá permitir o tráfego 
de voz e dados no padrão aberto DMR (Digital Mobile Radios), com protocolo 
digital ETSI-TS-102-361 chave de criptofonia com no mínimo 250 códigos, Tipo 
de Vocoder Digital AMBE +2, operando no espectro de radiofrequência dentro 
da sub faixa de frequência de VHF/FM de 148 a 174 MHz com espaçamento de 
canais de 12,5 KHz conforme a Resolução ANATEL nº 568, de 15 de junho de 
2011, canais duplex com “off-set” entre transmissão (TX) e recepção (RX) de 4,6 
MHz, com método de acesso em TDMA (Time DivisionMultiple Access ou 
Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo). 

 
3.3  O Equipamento Rádio para uso Fixo/Móvel veicular deverá ser concebido com 

tecnologia baseada em microprocessador, com receptor de GPS incorporado 
no circuito original do equipamento e apresentar construção robusta e 
apropriada à operação em estação fica ou embarcada em veículos 
automotores com sistema elétrico de 12 VCC, capaz de suportar as condições 
estabelecidas na Norma MIL-STD 810, nas classes C; D; E, F & G, com 
dissipador de calor compatível à operação com potência de saída de RF igual 
ou superior a 45 Watts de RF, com redução programável; 

 
3.4  O Equipamento Rádio para uso Fixo deverá cumprir as especificações técnicas 

de referência do receptor GPS, para valores de percentil 95° >5 satélites 
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visíveis com intensidade de sinal de -130 dBm nominal, com os seguintes 
parâmetros mínimos: 
a) TTFF: Tempo para a primeira tomada, com partida a frio: < 1 minutos 
b) TTFF: Tempo para a primeira tomada, com partida a quente: < 10 segundos 
c) Precisão Horizontal: < 5 metros 

 
3.5  A cabeação interna (se houver) deverá estar protegida contra a ação da 

temperatura e umidade, com encaminhamento através de espaços livres de 
pressões e vibrações mecânicas, arestas e/ou cantos vivos que possam 
comprometer ou danificar a isolação dos cabos e/ou fitas e, as placas e 
circuitos impressos deverão estar banhados e protegidos contra corrosão. 

 
3.6 Fácil manuseio para operação em modo digital e analógico, programados por 

canal; 
 
3.7  Dispor de oscilador controlado por tensão, operando diretamente na frequência 

final de utilização, imune à captação de vibrações; 
 
3.8  Permitir a programação das frequências de utilização e demais parâmetros 

operacionais através de computador tipo PC e por RF (via ar) através de 
software apropriado, com os dados retidos em memória eletricamente 
programável e reprogramável, tipo E2PROM; 

 
3.9  Permitir a transferência dos parâmetros de programação de transceptor a 

transceptor (cloning). 
 
3.10 Número de série do equipamento gravado eletronicamente na memória interna 

do equipamento e fixado no chassi por meio de etiqueta adesiva; 
 
3.11 Dispor do recurso de varredura automática simultânea dos canais analógicos e 

digitais, com monitoração de vários canais de uma lista programável e 
detecção e seleção de canal com atividade; 

 
3.12 Função de anuncio por voz, para informar ao usuário verbalmente alteração de 

canal, zona ou as funções dos botões programáveis; 
 
3.13 Funcionalidade de áudio Bluetooth® diretamente no rádio, sem exigir adaptador, 

bastando apenas a utilização de microfone remoto com fone de ouvido; 
 
3.14 Função Áudio Inteligente que deverá ajustar automaticamente o volume do 

rádio segundo o ruído de fundo, de modo tal que o usuário não tenha de estar 
constantemente ajustando o volume de seu rádio para evitar perder chamadas 
em ambientes altamente barulhentos ou incomodar os outros ao entrar em 
áreas silenciosas. 

 
3.15 Função de ganho automático do microfone, a qual deverá ter a capacidade de 

eliminar ruídos do ambiente estranhos à banda de voz. 
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3.16 Função de roaming automático entre estações repetidoras em modo 
convencional (não troncalizado), sem a necessidade de interferência do 
operador, quando este equipamento estiver operando em viatura como rádio 
móvel; 

 
3.17 Display de no mínimo 2 caracteres, indicador de canais para visualização do 

canal de operação; 
 
3.18 Número de canais: ≥ 30 (trinta) canais de operação programáveis por software 

em plataforma de interface gráfica em Português (Brasil); 
 
3.18.1 Deverá possuir a capacidade para serem programados canais em modo 

analógico, digital, convencional e canais em modo troncalizado; 
 
3.19 Varredura de canais: Possibilitar que o rádio monitore vários canais de uma 

lista programável e participe de uma chamada assim que detectar atividade em 
qualquer um deles. Deve ser possível a varredura de canais digitais e 
analógicos simultaneamente. 

 
3.20 Capacidade de operação rádio a rádio (ponto – a – ponto), sem a utilização de 

infraestrutura, nos modos digital e/ou analógico. 
 
3.21 Controles no painel frontal: 

a) Comando Liga / Desliga; 
b) Ajuste do nível de áudio (Volume); 
c) Seletor de canais; 
d) Botão programável para o acionamento de alarme de emergência; 
e) No mínimo 4 botões programáveis por software, para execução de funções 

predefinidas. 
 

3.22 Recursos Operacionais 
a) Envio da identificação eletrônica do rádio; 
b) Alarme de emergência; 
c) Inibição e reabilitação de rádio; 
d) Recepção de chamada privativa; 
e) Envio da localização automática por meio de GPS, intrínseco nos 

equipamentos sem a inclusão de placas e/ou dispositivos adicionais; 
f) Envio de chamada de emergência; 
g) Recepção de monitor remoto; 
h) Chamada de alerta; 
i) Atender o padrão aberto DMR de rádios digitais com o vocoder digital 

AMBE+2 e o Protocolo Digital ETSI-TS102 361. 
 

4. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO DIGITAL: 
 

a) Envio da identificação eletrônica do rádio; 
b) Alarme de emergência; 
c) Inibição e reabilitação de rádio; 
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d) Recepção de chamada privativa; 
e) Envio da localização automática por meio de GPS, intrínseco nos 

equipamentos sem a inclusão de placas e/ou dispositivos adicionais; 
f) Envio de chamada de emergência; 
g) Recepção de monitor remoto; 
h) Chamada de alerta; 
i) Cumprir Protocolo Digital aberto ETSI-TS102 361, com vocoder digital 

AMBE+2; 
j) Operação com roaming automático sem a intervenção do operador (Caso haja 

necessidade de licença para esta função, a mesma deverá estar inclusa no 
fornecimento). 
 

5. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO ANALÓGICO: 
 

a) Envio de Identificação de Unidade - Sinal de identificação PTT-ID, emitido no 
acionamento do transmissor; 

b) Abertura do silenciador do receptor, controlada por portadora, sub-tom 
analógico (CTCSS) e sub-tom digital (DCS) independentes para TX e RX, 
selecionáveis por meio de programação prévia para cada canal, através de 
computador tipo PC. 

c) Cumprir o padrão de sinalização conhecido como RapidCall, com MDC1200. 
 
6. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS BÁSICAS: 

 
a) Faixa de frequência: 148 a 174 MHz, sem subfaixas. 
b) Método de acesso: TDMA; 
c) Espaçamento de canais: 12,5 / 20 kHz com programação dentro da faixa 

acima (simplex e/ou semiduplex). 
d) Alimentação DC: 13,8 VCC através de fonte de alimentação com bateria; 
e) Proteções eletrônicas contra: 

1) Variação de impedância de RF ou descasamento da antena; 
2) Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, 

reciclável em cada acionamento (programável); 
f) Controle de frequência: por sintetizador, dotado de memória programável e 

reprogramável externamente através de computador; 
g) Tecnologia baseada em microprocessador; 
h) A identificação Eletrônica do Transceptor deverá ser fornecida pelo circuito 

eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo a inclusão de 
circuitos (internos ou externos), placas adicionais, opcionais e/ou 
complementares ao equipamento. 

 
7. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS ESPECÍFICAS 
 
7.1 Transmissor: 

a) Potência de saída de RF com ajuste via programação: ≥ 45 W; 
b) Estabilidade de frequência na faixa de - 30°C a + 60°C: ≤ ±0,5 ppm (com 

GPS); 
c) Emissões conduzidas / irradiadas: ≤ -36 dBm< 1 GHz / -30 dBm> 1 GHz 
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d) Zumbido e ruído FM: ≤ -40 dB a 12,5 kHz e -45 dB a 25 kHz; 
e) Temporizador de transmissão reciclável em cada acionamento, com tempo 

programável via software; 
f) Potência de RF no canal adjacente: ≤ 60 dB a 12.5 kHz e ≤ 70 dB a 25 kHz; 
g) Resposta de áudio conforme a Norma TIA603D; 
h) Distorção de áudio: ≤ 3%; 
i) Tipo de vocoder digital: AMBE+2; 
j) Protocolo digital: ETSI-TS102 361. 

 
7.2 Receptor: 

a) Sensibilidade em modo digital: ≤ 0.3 µV, para 5% de BER; 
b) Seletividade para canais adjacentes: ≥ 50 dB a 12,5 kHz; ≥ 80 dB a 25 kHz  
c) Estabilidade de frequência dentro da faixa de -30oC a +60oC: ≤ ≤ ± 0,5 ppm, 

com GPS; 
d) Espaçamento de canais: 12,5 kHz; 
e) Rejeição de sinais espúrios: ≥ 80 dB (TIA603D); 
f) Rejeição de Intermodulação: ≥ 70 dB (TIA603D); 
g) Potência de áudio: ≥ 3 Watts, com tom de 1kHz no alto-falante do painel 

frontal; 
h) Distorção de áudio: ≤ 3%; 
i) Emissões de espúrias conduzidas: ≤ -57 dBm (TIA603D) 

 
7.3 Sintetizador: 

a) Oscilador controlado por tensão (VCO) operando em VHF; 
b) Imune à captação de vibrações; 
c) Controle de frequência com dados retidos em memória programável e 

reprogramável eletricamente, mediante programação por meio de 
computador. 
 

8. IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA: 
 

a) Número de série do equipamento gravado indelevelmente na memória interna 
do equipamento e fixado no chassi por meio de etiqueta adesiva; 
 

b) Gabinete leve, vedado à entrada de umidade, respingos de líquidos, e em 
condições de operar em ambiente sujeito às vibrações mecânicas do tipo 
encontradas nos veículos; 
 

c) Cumprir a Norma MIL STD 810 nas classes C, D, E, F e G; 
 

d) Grau de proteção em conformidade com a Norma IP 54; 
 

e) Terminais, conectores e contatos banhados, a fim de reduzir a probabilidade 
de perdas elétricas ou mau contato; 
 

f) Circuitos impressos protegidos contra corrosão; 
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g) Dimensões Máximas: Altura 54 mm x Largura 176 mm x Profundidade 206 
mm; 

 
h) Peso Máximo: 1,84 Kg 

 
9. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO TERMINAL FIXO DIGITAL: 
 
9.1 O conjunto Terminal Fixo Digital VHF/FM deverá ser constituído de: 
 

a) 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor; 
 

b) 01 (um) Microfone de mão com tecla PTT e cabo espiralado; 
 

c) 01 (um) Kit de instalação contendo no mínimo, o suporte de fixação do rádio; 
suporte de descanso do microfone de mão; cabo de alimentação com fusível 
e porta-fusível de proteção, parafusos e demais materiais necessários para a 
perfeita instalação do rádio com a fonte de alimentação; 
 

d) 01 (uma) antena omnidirecional tipo Plano Terra com 0 dB de ganho, a ser 
fornecida com suporte em “L” para fixação e instalação da antena em torre 
metálica de radiocomunicação ou mastro; 

e) 01 (um) trecho de Cabo coaxial de baixa perda, com 30 (trinta) metros de 
comprimento, tipo RGC-213 ou melhor, para a perfeita instalação das 
estações fixas nos prédios/locais designados pela CONTRATANTE; 
 

f) 01 (um) Conjunto de conectores coaxiais compatíveis com o cabo coaxial e o 
conector de entrada de antena do transceptor; 
 

g) 01 (uma) Fonte de alimentação tipo chaveada, bivolt automática capaz de 
operar com qualquer tensão de 90 a 240VAC com saída com tensão nominal 
de 13,8 VCC (± 1)% com no mínimo 26A, montada em gabinete metálico 
próprio para operação sobre a mesa de trabalho, com nicho para fixação do 
transceptor em sua estrutura, dotada circuito flutuador/carregador de bateria, 
com proteção de sobretensão e sistema de arrefecimento forçado por 
ventilação; 
 

h) 01 (um) Centelhador coaxial à gás com terminação N, impedância nominal de 
50 Ω, potência máxima 150 Watts, Corrente máxima de 10 KA, Resistência de 
isolação ≥ 1000mΩ, com tensão de ruptura do tubo ≤ 700 V DC, Tensão típica 
de 230 V DC ≈ 20% que ofereça uma perda máxima por inserção de ≤ 0,5 dB, 
VSWR ≤ 1,3 : 1; 
 

i) 01 (uma) Bateria do tipo selada, apropriada à operação em regime 
estacionário, para o suprimento de energia elétrica no caso de falta no 
fornecimento da rede pública, com capacidade para suportar a estação fixa 
em operação pelo período mínimo de 4 horas sob regime de operação 
máximo, devendo ser fornecida com os respectivos cabos e conectores para 
instalação junto à fonte de alimentação; 
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j) 01 (uma) Licença de operação na Central de Gravação, Gerenciamento e 

Controle 
 

k) Manual de operação em língua portuguesa do Brasil; 
 

ITEM 3 – ESTAÇÃO MÓVEL VHF/FM: 
 
1. OBJETIVO: 
 
1.1 Estas especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos para o Equipamento 

Rádio para uso Móvel apropriado para a instalação em veículos automotores, 
capaz de operar na faixa de VHF/FM entre (148 a 174) MHz com modulação 
analógica e digital. 

 
2. NORMAS APLICÁVEIS: 
 
2.1 Salvo se requerido de outra forma nesta Especificação Técnica, o Equipamento 

Rádio para uso Móvel deverá apresentar plena conformidade com a última 
revisão das Normas das seguintes organizações, onde aplicáveis: 

 
a) ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
b) EIA/TIA: Electronic Industries Association/Telecommunication Industries 

Association; 
c) ISO: International Standard Organization; 
d) ITU: InternationalTelecommunication Union;  
e) Resolução ANATEL nº 242, de 30/11/2000 
f) Norma MIL-STD 810 – Classe C; D; E, F & G 
g) Grau de proteção conforme a Norma IP 54 

 
3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
3.1  Em modo analógico, o Equipamento Rádio para uso Móvel deverá permitir a 

operação de transmissão e recepção controlada por tons analógicos puros, 
conhecidos como CTCSS e tons compostos com chaveamento controlado por 
palavra digital, no padrão conhecido como DCS, utilizando-se do espaçamento 
de canal de 12,5 ou 20 kHz, com off-set entre transmissão e recepção de 4,6 
MHz, conforme a Resolução 568/2011 da ANATEL. 
 

3.2  Em modo digital, o Equipamento Rádio para uso Móvel deverá permitir o tráfego 
de voz e dados no padrão aberto DMR (Digital Mobile Radios), com protocolo 
digital ETSI-TS-102-361 chave de criptofonia com no mínimo 250 códigos, Tipo 
de Vocoder Digital AMBE +2, operando no espectro de radiofrequência dentro 
da sub faixa de frequência de VHF/FM de 148 a 174 MHz com espaçamento de 
canais de 12,5 KHz conforme a Resolução ANATEL nº 568, de 15 de junho de 
2011, canais duplex com “off-set” entre transmissão (TX) e recepção (RX) de 4,6 
MHz, com método de acesso em TDMA (Time DivisionMultiple Access ou 
Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo). 
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3.3  O Equipamento Rádio para uso Fixo/Móvel veicular deverá ser concebido com 

tecnologia baseada em microprocessador, com receptor de GPS incorporado 
no circuito original do equipamento e apresentar construção robusta e 
apropriada à operação em estação fica ou embarcada em veículos 
automotores com sistema elétrico de 12 VCC, capaz de suportar as condições 
estabelecidas na Norma MIL-STD 810, nas classes C; D; E, F & G, com 
dissipador de calor compatível à operação com potência de saída de RF igual 
ou superior a 45 Watts de RF, com redução programável; 

 
3.4  O Equipamento Rádio para uso Móvel deverá cumprir as especificações 

técnicas de referência do receptor GPS, para valores de percentil 95° >5 
satélites visíveis com intensidade de sinal de -130 dBm nominal, com os 
seguintes parâmetros mínimos: 

 
a) TTFF: Tempo para a primeira tomada, com partida a frio: < 1 minutos 
b) TTFF: Tempo para a primeira tomada, com partida a quente: < 10 segundos 
c) Precisão Horizontal: < 5 metros 

 
3.5  A cabeação interna (se houver) deverá estar protegida contra a ação da 

temperatura e umidade, com encaminhamento através de espaços livres de 
pressões e vibrações mecânicas, arestas e/ou cantos vivos que possam 
comprometer ou danificar a isolação dos cabos e/ou fitas e, as placas e 
circuitos impressos deverão estar banhados e protegidos contra corrosão. 

 
3.6 Fácil manuseio para operação em modo digital e analógico, programados por 

canal; 
 
3.7  Dispor de oscilador controlado por tensão, operando diretamente na frequência 

final de utilização, imune à captação de vibrações; 
 
3.8  Permitir a programação das frequências de utilização e demais parâmetros 

operacionais através de computador tipo PC e por RF (via ar) através de 
software apropriado, com os dados retidos em memória eletricamente 
programável e reprogramável, tipo E2PROM; 

 
3.9  Permitir a transferência dos parâmetros de programação de transceptor a 

transceptor (cloning). 
 
3.10 Número de série do equipamento gravado eletronicamente na memória interna 

do equipamento e fixado no chassi por meio de etiqueta adesiva; 
 
3.11 Dispor do recurso de varredura automática simultânea dos canais analógicos e 

digitais, com monitoração de vários canais de uma lista programável e 
detecção e seleção de canal com atividade; 

 
3.12 Função de anuncio por voz, para informar ao usuário verbalmente alteração de 

canal, zona ou as funções dos botões programáveis; 
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3.13 Funcionalidade de áudio Bluetooth® diretamente no rádio, sem exigir adaptador, 

bastando apenas a utilização de microfone remoto com fone de ouvido; 
 
3.14 Função Áudio Inteligente que deverá ajustar automaticamente o volume do 

rádio segundo o ruído de fundo, de modo tal que o usuário não tenha de estar 
constantemente ajustando o volume de seu rádio para evitar perder chamadas 
em ambientes altamente barulhentos ou incomodar os outros ao entrar em 
áreas silenciosas. 

 
3.15 Função de ganho automático do microfone, a qual deverá ter a capacidade de 

eliminar ruídos do ambiente estranhos à banda de voz. 
 
3.16 Função de roaming automático entre estações repetidoras em modo 

convencional (não troncalizado), sem a necessidade de interferência do 
operador, quando este equipamento estiver operando em viatura como rádio 
móvel; 

 
3.17 Display de no mínimo 2 caracteres, indicador de canais para visualização do 

canal de operação; 
 
3.18 Número de canais: ≥ 30 (trinta) canais de operação programáveis por software 

em plataforma de interface gráfica em Português (Brasil); 
 
3.18.1 Deverá possuir a capacidade para serem programados canais em modo 

analógico, digital, convencional e canais em modo troncalizado; 
 
3.19 Varredura de canais: Possibilitar que o rádio monitore vários canais de uma 

lista programável e participe de uma chamada assim que detectar atividade em 
qualquer um deles. Deve ser possível a varredura de canais digitais e 
analógicos simultaneamente. 

 
3.20 Capacidade de operação rádio a rádio (ponto – a – ponto), sem a utilização de 

infraestrutura, nos modos digital e/ou analógico. 
 
3.21 Controles no painel frontal: 

a) Comando Liga / Desliga; 
b) Ajuste do nível de áudio (Volume); 
c) Seletor de canais; 
d) Botão programável para o acionamento de alarme de emergência; 
e) No mínimo 4 botões programáveis por software, para execução de funções 

predefinidas. 
 

3.22 Recursos Operacionais 
a) Envio da identificação eletrônica do rádio; 
b) Alarme de emergência; 
c) Inibição e reabilitação de rádio; 
d) Recepção de chamada privativa; 
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e) Envio da localização automática por meio de GPS, intrínseco nos 
equipamentos sem a inclusão de placas e/ou dispositivos adicionais; 

f) Envio de chamada de emergência; 
g) Recepção de monitor remoto; 
h) Chamada de alerta; 
i) Atender o padrão aberto DMR de rádios digitais com o vocoder digital 

AMBE+2 e o Protocolo Digital ETSI-TS102 361. 
 

4. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO DIGITAL: 
 

a) Envio da identificação eletrônica do rádio; 
b) Alarme de emergência; 
c) Inibição e reabilitação de rádio; 
d) Recepção de chamada privativa; 
e) Envio da localização automática por meio de GPS, intrínseco nos 

equipamentos sem a inclusão de placas e/ou dispositivos adicionais; 
f) Envio de chamada de emergência; 
g) Recepção de monitor remoto; 
h) Chamada de alerta; 
i) Cumprir Protocolo Digital aberto ETSI-TS102 361, com vocoder digital 

AMBE+2; 
j) Operação com roaming automático sem a intervenção do operador (Caso haja 

necessidade de licença para esta função, a mesma deverá estar inclusa no 
fornecimento); 
 

5. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO ANALÓGICO: 
 

a) Envio de Identificação de Unidade - Sinal de identificação PTT-ID, emitido no 
acionamento do transmissor; 

b) Abertura do silenciador do receptor, controlada por portadora, sub-tom 
analógico (CTCSS) e sub-tom digital (DCS) independentes para TX e RX, 
selecionáveis por meio de programação prévia para cada canal, através de 
computador tipo PC. 

c) Cumprir o padrão de sinalização conhecido como RapidCall, com MDC1200. 
 
6.CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS BÁSICAS: 

 
a) Faixa de frequência: 148 a 174 MHz, sem subfaixas. 
b) Método de acesso: TDMA; 
c) Espaçamento de canais: 12,5 / 20 kHz com programação dentro da faixa 

acima (simplex e/ou semiduplex). 
d) Alimentação DC: 13,8 VCC através de fonte de alimentação com bateria; 
e) Proteções eletrônicas contra: 

1) Variação de impedância de RF ou descasamento da antena; 
2) Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, 

reciclável em cada acionamento (programável); 
f) Controle de frequência: por sintetizador, dotado de memória programável e 

reprogramável externamente através de computador; 
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g) Tecnologia baseada em microprocessador; 
h) A identificação Eletrônica do Transceptor deverá ser fornecida pelo circuito 

eletrônico original do próprio equipamento, não se admitindo a inclusão de 
circuitos (internos ou externos), placas adicionais, opcionais e/ou 
complementares ao equipamento. 

 
7. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS ESPECÍFICAS: 
 
7.1 Transmissor: 

a) Potência de saída de RF com ajuste via programação: ≥ 45 W; 
b) Estabilidade de frequência na faixa de - 30°C a + 60°C: ≤ ±0,5 ppm (com 

GPS); 
c) Emissões conduzidas / irradiadas: ≤ -36 dBm< 1 GHz / -30 dBm> 1 GHz 
d) Zumbido e ruído FM: ≤ -40 dB a 12,5 kHz e -45 dB a 25 kHz; 
e) Temporizador de transmissão reciclável em cada acionamento, com tempo 

programável via software; 
f) Potência de RF no canal adjacente: ≤ 60 dB a 12.5 kHz e ≤ 70 dB a 25 kHz; 
g) Resposta de áudio conforme a Norma TIA603D; 
h) Distorção de áudio: ≤ 3%; 
i) Tipo de vocoder digital: AMBE+2; 
j) Protocolo digital: ETSI-TS102 361. 

 
7.2 Receptor: 

a) Sensibilidade em modo digital: ≤ 0.3 µV, para 5% de BER; 
b) Seletividade para canais adjacentes: ≥ 50 dB a 12,5 kHz; ≥ 80 dB a 25 kHz  
c) Estabilidade de frequência dentro da faixa de -30oC a +60oC: ≤ ≤ ± 0,5 ppm, 

com GPS; 
d) Espaçamento de canais: 12,5 kHz; 
e) Rejeição de sinais espúrios: ≥ 80 dB (TIA603D); 
f) Rejeição de Intermodulação: ≥ 70 dB (TIA603D); 
g) Potência de áudio: ≥ 3 Watts, com tom de 1kHz no alto-falante do painel 

frontal; 
h) Distorção de áudio: ≤ 3%; 
i) Emissões de espúrias conduzidas: ≤ -57 dBm (TIA603D) 

 
7.3 Sintetizador: 

a) Oscilador controlado por tensão (VCO) operando em VHF; 
b) Imune à captação de vibrações; 
c) Controle de frequência com dados retidos em memória programável e 

reprogramável eletricamente, mediante programação por meio de 
computador. 
 

8. IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA: 
 

a) Número de série do equipamento gravado indelevelmente na memória interna 
do equipamento e fixado no chassi por meio de etiqueta adesiva; 
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b) Gabinete leve, vedado à entrada de umidade, respingos de líquidos, e em 
condições de operar em ambiente sujeito às vibrações mecânicas do tipo 
encontradas nos veículos; 
 

c) Cumprir a Norma MIL STD 810 nas classes C, D, E, F e G; 
 

d) Grau de proteção em conformidade com a Norma IP 54; 
 

e) Terminais, conectores e contatos banhados, a fim de reduzir a probabilidade 
de perdas elétricas ou mau contato; 
 

f) Circuitos impressos protegidos contra corrosão; 
 

g) Dimensões Máximas: Altura 54 mm x Largura 176 mm x Profundidade 206 
mm; 

 
h) Peso Máximo: 1,84 Kg 

 
9. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO TERMINAL MÓVEL DIGITAL: 
 
9.1 O conjunto Terminal Móvel Digital VHF/FM deverá ser constituído de: 
 

a) 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor; 
 

b) 01 (um) Microfone de mão com tecla PTT e cabo espiralado; 
 

c) 01 (um) Kit de instalação contendo no mínimo, o suporte de fixação do rádio; 
suporte de descanso do microfone de mão; cabo de alimentação com fusível 
e porta-fusível de proteção, parafusos e demais materiais necessários para a 
perfeita instalação do rádio no veículo; 
 

d) 01 (uma) antena móvel monopolo vertical ¼ de onda tipo whipp com padrão 
de irradiação omnidirecional, ganho unitário, com base para fixação direta no 
teto do veículo por meio de furação, no mínimo 5 metros de cabo coaxial para 
instalação em todos os tipos de veículos utilizados pela CONTRATANTE e 
seu respectivo conector coaxial compatível com o cabo e o conector de 
antena do transceptor; 
 

e) 01 (uma) Antena receptora de sinal de GPS com cabo e conector para 
conexão ao transceptor móvel; 
 

f) Manual de operação em língua portuguesa do Brasil. 
 

ITEM 4 – ESTAÇÃO PORTÁTIL VHF/FM 
 
1. OBJETIVO: 
 
1.1 Estas especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos para o Equipamento 
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Rádio para uso Portátil, apropriado para a operação autônoma individual no 
deslocamento a pé ou motorizado, sem a necessidade de estar afixado a um 
determinado local, capaz de operar na faixa de VHF/FM entre 148 a 174 MHz 
com modulação analógica e digital. 

 
2. NORMAS APLICÁVEIS: 
 
2.1 Salvo se requerido de outra forma nesta Especificação Técnica, o Equipamento 

Rádio para uso Portátil deverá apresentar plena conformidade com a última 
revisão das Normas das seguintes organizações, onde aplicáveis: 

 
a) ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
b) EIA/TIA: Electronic Industries Association/Telecommunication Industries 

Association; 
c) ISO: International Standard Organization; 
d) ITU: InternationalTelecommunication Union;  
e) Resolução ANATEL nº 242, de 30/11/2000; 
f) Norma MIL-STD 810 – Classe C; D; E, F & G 
g) Grau de proteção, conforme a Norma IP57; 

 
3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
3.1  Em modo analógico, o Equipamento Rádio para uso Portátil deverá permitir a 

operação de transmissão e recepção controlada por tons analógicos puros, 
conhecidos como CTCSS e tons compostos com chaveamento controlado por 
palavra digital, no padrão conhecido como DCS, utilizando-se do espaçamento 
de canal de 12,5 ou 20 kHz, com separação entre as frequências de 
transmissão e recepção de 4,6 MHz, conforme a Resolução 568/2011 da 
ANATEL. 

 
3.2  Em modo digital, o Equipamento Rádio para uso Portátil deverá permitir o 

tráfego de voz e dados com método de acesso TDMA (acesso múltiplo por 
divisão de tempo), possibilitando a operação de 02 (dois) canais 
independentes, capazes de permitir o tráfego simultâneo e automático de voz e 
dados, no mesmo canal de radiofrequência, utilizando-se do espaçamento de 
canal de 12,5 kHz, com separação entre as frequências de transmissão e 
recepção de 4,6 MHz, conforme a Resolução 568/2011 da ANATEL, através da 
utilização de protocolo digital aberto, no padrão ETSI-TS-102-361, com chave 
de criptofonia com no mínimo 250 códigos programável. 

 
3.3  O Equipamento Rádio para uso Portátil deverá ser concebido com tecnologia 

baseada em microprocessador, com receptor de GPS incorporado no circuito 
original do equipamento com sua antena receptora de GPS no interior do 
transceptor e apresentar construção robusta e apropriada à operação 
individual, capaz de suportar as condições estabelecidas na Norma MIL-STD 
810, nas classes C; D; E, F & G e resistência à penetração de líquidos 
conforme a classe IP57; 
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3.4 O Equipamento Rádio para uso Portátil deverá cumprir as especificações 
técnicas de referência do receptor GPS, para valores de percentil 95° >5 
satélites visíveis com intensidade de sinal de -130 dBm nominal, com os 
seguintes parâmetros mínimos: 

 
a) TTFF: Tempo para a primeira tomada, com partida a frio: < 2 minutos 

 
b) TTF: Tempo para a primeira tomada, com partida a quente: < 10 segundos 

 
c) Precisão Horizontal: < 10 metros 

 
3.5  A cabeação interna (se houver) deverá estar protegida contra a ação da 

temperatura, com encaminhamento através de espaços livres de pressões e 
vibrações mecânicas, arestas e/ou cantos vivos que possam comprometer ou 
danificar a isolação dos cabos e/ou fitas e, as placas e circuitos impressos 
deverão estar banhados e protegidos contra corrosão. 

 
3.6 Fácil manuseio para operação em modo digital e analógico, programados por 

canal; 
 
3.7  Dispor de oscilador controlado por tensão, operando diretamente na frequência 

final de utilização, imune à captação de vibrações; 
3.8  Permitir a programação das frequências de utilização e demais parâmetros 

operacionais através de computador tipo PC e por RF (via ar) através de 
software apropriado, com os dados retidos em memória eletricamente 
programável e reprogramável, tipo E2PROM; 

 
3.9  Permitir a transferência dos parâmetros de programação de transceptor a 

transceptor (cloning). 
 
3.10 Número de série do equipamento gravado eletronicamente na memória interna 

do equipamento e fixado no chassi por meio de etiqueta adesiva; 
 
3.11 Dispor do recurso de varredura automática simultânea dos canais analógicos e 

digitais, com monitoração de vários canais de uma lista programável e 
detecção e seleção de canal com atividade; 

 
3.12 Possibilitar a operação direta de rádio a rádio (ponto-a-ponto), sem a utilização 

de infraestrutura, nos modos digital e analógico. 
 
3.13 Dispor de painel frontal com LED para indicação de equipamento ligado, estado 

de transmissão, estado de recepção e tipo de chamada, com alto-falante frontal 
capaz de desenvolver potência de, no mínimo 500 mWatts de áudio, 
apresentando como mínimo, os seguintes controles: 

 
a) Comando Liga / Desliga; 
b) Ajuste do nível de áudio (Volume); 
c) Silenciador de recepção; 
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d) Seletor de canais rotatório contínuo (sem fim); 
e) Botão de acionamento do transmissor 
f) Botão diferenciado para acionamento de alarme de emergência; 
g) No mínimo, 04 (quatro) botões ou teclas programáveis por software, para 

execução de funções predefinidas; 
 
3.14 Função de anuncio por voz, para informar ao usuário verbalmente alteração de 

canal, zona ou as funções dos botões programáveis; 
 
3.15 Funcionalidade de áudio Bluetooth® diretamente no rádio, sem exigir adaptador, 

bastando apenas a utilização de microfone remoto com fone de ouvido; 
 
3.16 Função Áudio Inteligente que deverá ajustar automaticamente o volume do 

rádio segundo o ruído de fundo, de modo tal que o usuário não tenha de estar 
constantemente ajustando o volume de seu rádio para evitar perder chamadas 
em ambientes altamente barulhentos ou incomodar os outros ao entrar em 
áreas silenciosas. 

 
3.17 Função de ganho automático do microfone, a qual deverá ter a capacidade de 

eliminar ruídos do ambiente estranhos à banda de voz. 
 
3.18 Número de canais: ≥ 32 (trinta e dois) programáveis por software em 

plataforma de interface gráfica em Português (Brasil); 
 
3.19 Deverá possuir a capacidade para serem programados canais em modo 

convencional e canais em modo troncalizado. 
 
4. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO DIGITAL: 
 

a) Envio da identificação eletrônica do rádio; 
b) Alarme de emergência; 
c) Inibição e reabilitação de rádio; 
d) Recepção de chamada privativa; 
e) Envio da localização automática por meio de GPS; 
f) Envio de chamada de emergência; 
g) Recepção de monitor remoto; 
h) Chamada de alerta; 
i) Cumprir Protocolo Digital aberto ETSI-TS102 361, com vocoder digital 

AMBE+2; 
j) Operação com roaming automático sem a intervenção do operador (Caso haja 

necessidade de licença para esta função, a mesma deverá estar inclusa no 
fornecimento); 
 

5. RECURSOS OPERACIONAIS EM MODO ANALÓGICO: 
 

a) Envio de Identificação de Unidade - Sinal de identificação PTT-ID, emitido no 
acionamento do transmissor; 
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b) Abertura do silenciador do receptor, controlada por portadora, sub-tom 
analógico (CTCSS) e sub-tom digital (DCS) independentes para TX e RX, 
selecionáveis por meio de programação prévia para cada canal, através de 
computador tipo PC. 

c) Cumprir o padrão de sinalização conhecido como RapidCall, com MDC1200. 
 
6. ESPECIFICAÇÕES COMUNS MÍNIMAS: 
 

a) Alimentação: Bateria de íons de lítio, removível, com capacidade de carga 
mínima de 1500 mA/h 

b) Número de canais: ≥ 32 (trinta e dois). 
c) Faixa de Frequências de operação: contínua entre (148 e 174) MHz 
d) Estabilidade de frequência na faixa de - 30°C a + 60°C, com GPS: ≤ ±0,5 

PPM; 
e) Espaçamento entre canais analógicos: 20 kHz 
f) Espaçamento entre canais digitais: 12,5 kHz 
g) Modo de Operação: Semi-Duplex 
h) Temperatura de operação: de (-30 a +60)oC 
i) Programação dos parâmetros operacionais: Através de computador tipo PC e 

software apropriado, com os dados retidos em memória eletricamente 
programável e reprogramável, tipo E2PROM. 

j) Cumprir integralmente a Norma MIL-STD 810, nas classes C; D; E, F & G 
k) Proteções contra: 

1) Inversão de polaridade da bateria; 
2) Descasamento de impedância nas conexões de RF; 
3) Excesso de potência do transmissor. 

 
7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO TRANSMISSOR: 
 

a) Potência de saída de RF: ≥5W. com redução via programação até ≤1 W; 
b) Limite de modulação para espaçamento de 20 kHz: ≤ 5 kHz; 
c) Limite de modulação para espaçamento de 12,5 kHz: ≤ 2,5 kHz; 
d) Emissões conduzidas / irradiadas: -36 dBm< 1 GHz  / -30 dBm> 1 GHz  
e) Zumbido e ruído FM para espaçamento de 20 kHz: ≤ -45 dB; 
f) Zumbido e ruído FM para espaçamento de 12,5 kHz: ≤ -40 dB; 
g) Potência de RF no canal adjacente para 12,5 kHz: 60 dB; 
h) Potência de RF no canal adjacente para 25 kHz: 70 dB; 
i) Resposta de áudio: conforme a Norma TIA603D; 
j) Distorção de áudio: ≤ 3%; 
k) Temporizador de transmissão reciclável em cada acionamento, com tempo 

programável via software; 
l) Protocolo Digital Aberto: ETSI-TS102 361 com vocoder digital AMBE+2 

 
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO RECEPTOR: 
 

a) Sensibilidade em modo analógico: 0.30 µV, para 12 dB SINAD; 
b) Sensibilidade em modo digital: 0.25 µV, para 5% de BER; 
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c) Seletividade para canais adjacentes, conforme TIA603A:  60 dB para 12,5 
kHz e 70dB para 25 KHz; 

d) Seletividade para canais adjacentes, conforme TIA603D: 49 dB para 12,5 
kHz e 70dB para 25 KHz; 

e) Rejeição de sinais espúrios, conforme TIA603 D: 70 dB; 
f) Rejeição de Intermodulação, conforme TIA603 D: 70 dB; 
g) Potência de áudio: ≥ 0,5 Watt, com tom de 1kHz no alto-falante do painel 

frontal; 
h) Distorção de áudio: ≤ 3%; 
i)      Interferência de ruído:  -40 dB para 12,5 kHz e 45 dB para 25 kHz 
j)      Emissões de espúrias conduzidas, conforme TIA603 D: -57 dBm 

 
9. COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FORNECIMENTO: 
 
9.1 O Equipamento Rádio Para uso Portátil deverá ser fornecido com todos os itens 

necessários à sua completa instalação e ativação, mesmo que não listados, 
incluindo como mínimo: 

 
01 (um)  Equipamento rádio transmissor-receptor; 
 
01 (um)  Estojo de couro ou material identicamente reforçado na cor preta com 

suporte para cinto e alça removível para transporte a tiracolo; 
 
02 (duas) Baterias de íons de Lítio ou de superior qualidade, sendo cada bateria 

capaz de fornecer no mínimo 1,5 A/h e proporcionar uma autonomia 
mínima de: 10 (dez) horas de funcionamento contínuo em regime de 
operação analógica, sob o ciclo de trabalho 5-5-90 (5% do tempo em 
transmissão, 5% em recepção e 90% em espera) e 15 (quinze) horas de 
funcionamento contínuo em regime de operação digital, sob o ciclo de 
trabalho 5-5-90 (5% do tempo em transmissão, 5% em recepção e 90% em 
espera). 

 
01 (uma) Antena helicoidal flexível, tipo heliflex, com acabamento externo 

emborrachado, capaz de operar em toda a faixa de frequências de 
operação do equipamento rádio transmissor-receptor; 

 
01 (um)  Carregador de bateria unitário, com entrada CA automática para qualquer 

tensão entre 90 e 240 VCA, capaz de repor a carga da bateria em, no 
máximo 2 (duas) horas; 

01 (um) Manual de operação em língua portuguesa do Brasil. 
 
10. IDENTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA: 
 

a) Número de série do equipamento gravado indelevelmente na memória interna 
do equipamento e fixado no chassi por meio de etiqueta adesiva; 
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b) Gabinete leve, vedado à entrada de umidade, respingos de líquidos, e em 
condições de operar sujeito às vibrações mecânicas inerentes às atividades 
exercidas pela Guarda Municipal de Jaguariúna; 
 

c) Cumprir a Norma MIL STD 810 nas classes C,D,E, F &G; 
 

d) Cumprir a especificação IP57; 
 

e) Terminais, conectores e contatos banhados, a fim de reduzir a probabilidade 
de perdas elétricas ou mau contato; 

 
f) Circuitos impressos protegidos contra corrosão; 

 
g) Peso máximo, com bateria 360 g  

 
h) Dimensões máximas, com bateria: 

1) Altura: 131 mm; 
2) Largura: 56 mm; 
3) Profundidade: 42 mm; 

 
ITEM 5- SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E GPS: 

 
1. OBJETIVO: 
 
1.1 Estas especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos e os requisitos 

mínimos para o aplicativo Software de Gerenciamento, Controle e GPS para uso 
na Rede de Radiocomunicação Digital objeto deste certame compatível com 
padrão aberto DMR (Digital Mobile Radios) dos equipamentos de rádio, com 
protocolo digital ETSI-TS-102-361 e chave de encriptação com no mínimo 250 
códigos, com 1 Licença Banco de Dados para instalação em Servidor e 1 
Licença para Console Operacional. 

 
2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
2.1 O SOFTWARE deve ser baseado no conceito Cliente – Servidor, e desenvolvido 

especialmente para os rádios com tecnologia digital que se pretende instalar. 
 
2.2 A aplicação deve ser disponível em português. 
 
2.3  A aplicação deve utilizar banco de dados Microsoft SQL Server 2008. 
 
2.4 Deve permitir a integração do Sistema da Comunicação da rádio VHF ou UHF 

com redes Ethernet e Internet. Ter a capacidade de transmitir e receber áudio no 
computador através de rádio digital (VOIP). 

 
2.5 A aplicação deve suportar conexão direta a repetidora através da porta ethernet 

(IP) em modo DIGITAL. 
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2.6 O software deve suportar conexões ilimitadas de repetidores através da porta 
ethernet em modo DIGITAL. 

 
2.7 A aplicação deve possuir a licença fornecida pela empresa DVSI, que garante a 

legalidade de codificar e decodificar o formato de áudio AMBE +2. 
 

2.8 Operação do rádio a partir de um PC com conexão remota ao Servidor 
(Transmissão, Recepção e mudança de canais). 

 
2.9 A aplicação no Servidor deve permitir ser monitorada e controlada via Rede 

Local ou Internet por um número ilimitado de despachadores remotos 
simultaneamente (desde que exista banda na rede para suportar todos os 
acessos). A aplicação deve garantir a possibilidade da aquisição de licenças 
adicionais de despachadores remotos sem qualquer limitação, desde que seja 
considerado adequado de acordo com o trafego de comunicação no sistema. 

 
2.10  O aplicativo cliente deve possuir a capacidade de reconexão automática ao 

servidor. 
 

2.11 O software deverá suportar até 8 canais de rádios independentes conectados a 
um mesmo PC via cabo USB e fios de áudio. 

 
2.12 O aplicativo deve suportar integração com pedal de PTT através de porta serial 

RS-232 ou adaptador USB-SERIAL. 
 

2.13 O software deve contemplar um módulo ‘gateway’ remoto para expansão de 
canais (8 canais por gateway). O ‘gateway’ se conecta ao aplicativo ‘servidor’ 
via IP. 

 
2.14 O servidor deve suportar conexão via IP a interfaces de voz e dados para 

controlar estações móveis remotamente. 
 

2.15 O aplicativo de console deve exibir a temperatura e status dos pinos de 
telemetria das interfaces de voz e dados integradas a rádios moveis. 

 
2.16 O aplicativo deve permitir ao despachador, a habilidade de operar em 1, em 

vários, ou em todos os canais disponíveis no sistema. A visualização dos 
mesmos devem ocorrer em uma única tela da aplicação de cliente. 

 
2.17 Deve permitir o emudecimento de canais de forma individualizada. 

 
2.18 Deve possuir a capacidade de unir canais de rádio disponíveis no servidor para 

que os rádios de canais diferentes falem entre si. 
 

2.19 O software deve permitir a visualização de chamadas 'ativas' em sessão 
dedicada na tela, sendo possível eleger quais tipos de chamadas deverão ser 
exibidas nessa sessão. 
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2.20 Deve permitir a personalização do tempo que uma chamada privativa não 
atendida pelo operador deve permanecer visível na sessão de chamadas 
'ativas'. 

 
2.21 A aplicação deve conter a opção de criar 'comandos rápidos' para: Enviar 

Mensagem de Texto, Enviar Telemetria, Solicitar Localização e Enviar 
Mensagem de Voz Gravada, de forma a agilizar a operação. 

 
2.22 O software deve possuir ícones de atalho exibidos ao lado dos rádios 

cadastrados, e quando selecionados, devem permitir a realização de chamadas 
e comandos específicos com um clique do mouse. 

 
2.23 Deve permitir a criação de 'grupos dinâmicos' através da console, onde o 

despachador arrasta com o 'mouse' os grupos que deseja integrar por tempo 
determinado. O operador que cria o 'grupo dinâmico' deve ser o responsável 
pela manutenção e encerramento do mesmo. 

 
2.24 O servidor deve possuir um módulo de integração que permita a conexão de 

até 8 rádios móveis de qualquer tecnologia/protocolo. Esses rádios conectados 
ao módulo de integração deverão ser representados graficamente na console, 
permitindo o acionamento do transmissor desses rádios, bem como a escuta 
em tempo real do áudio recebido. 

 
2.25 O aplicativo deve possuir a capacidade de EXPORTAR DADOS de GPS, 

Mensagens de Texto e Telemetria para integração com aplicativos terceiros. 
 
2.26 Deverá permitir a interligação de 1 ou de múltiplos canais, definidos pelo 

administrador do sistema. Deverá ainda incluir os rádios conectados ao 
'módulo de integração' nessa possível interligação. 
 

2.27 A aplicação deverá processar a informação de GPS dos rádios portáteis e 
móveis, realizar o rastreamento dos rádios e mostrar o seu lugar geográfico 
em um ou mais mapas “rasterizados” ou vetoriais. 
 

2.28 A aplicação deverá ter a capacidade de processar o serviço de mensagem de 
texto, receber e enviar para os rádios do sistema. 
 

2.29 O software deve suportar interconexão telefônica por meio de servidor SIP, 
sendo capaz de transferir chamadas recebidas para os rádios, bem como 
permitir que os mesmos originem chamadas telefônicas. 
 

2.30 O aplicativo deve dispor de um atendimento telefônico automático em 
português, descrevendo as opções do usuário na utilização do recurso 
telefônico. 
 

2.31 A aplicação deverá ter a facilidade de agendamento e envio automático de 
mensagens de texto e mensagens de voz gravadas anteriormente. 
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2.32 A aplicação deve ser capaz de encaminhar as mensagens do texto dos rádios 
para um endereço de e-mail, e também encaminhar de um endereço de e-
mail para os rádios. 
 

2.33 O software deve possuir a função INTERCOM entre operadores de console, 
onde os despachadores poderão transmitir e receber mensagens de áudio 
entre si através da rede IP. 
 

2.34 A aplicação deve suportar todos os tipos de chamadas de rádio: Chamada 
privativa, chamada de grupo, chamada Broadcast, alerta de chamada, 
verificação de rádio, inibição e ativação de rádio, monitor remoto e chamada 
de emergência. 
 

2.35 A aplicação deverá ser capaz de gravar todas as comunicações da voz. 
 

2.36 O software deve permitir que as chamadas de voz sejam exportadas como 
arquivos individuais, ou como um único arquivo onde diversas chamadas são 
combinadas. 
 

2.37 Quando operando diretamente via IP na repetidora, o software deve permitir o 
cadastro de uma identificação numérica para cada conta de operador, e o 
mesmo será exibido no visor dos rádios móveis e portáteis. 
 

2.38 A aplicação deve ser capaz de gerar relatórios de qualquer tipo de mensagem 
do sistema (sessões de conversação, mensagens de texto, telemetria, etc), 
localização por período e registro na rede de rádio. 
 

2.39 O software deve permitir a criação de perfis de telemetria, com envio e 
recepção de comandos personalizados. 
 

2.40 A aplicação deverá possuir um “log de eventos”, onde todos os eventos 
gerados no sistema são registrados (Alerta de chamada, as mensagens do 
texto, inibição e ativação de rádio, monitoramento remoto, etc.). 
 

2.41 A aplicação deve permitir escolher intervalos de GPS individual a cada rádio, 
que pode ser modificado a qualquer momento a critério do despachador. 
 

2.42 O software também deve possuir integração completa com o Google Earth, 
onde deverá ser exibido o mesmo ícone que representa o rádio no aplicativo 
de despacho no aplicativo Google Earth, com sua posição geográfica. 
 

2.43 Nos mapas integrados ao aplicativo, devem ser exibidas as coordenadas 
(latitude e longitude) ao percorrer a tela com o cursor do mouse. 
 

2.44 A aplicação deve ser acompanhada por um software gratuito para criar mapas 
“rasterizados” através da conversão de uma imagem (jpg, bmp, etc) para o 
formato aceito pelo software de monitoramento. 
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2.45 A aplicação deve ter a capacidade MULTIMAPA (trabalhar com vários mapas 
ao mesmo tempo). 
 

2.46 A aplicação deve conter ‘Cerca Eletrônica ou Cerca Virtual’, que deve ser 
desenhada através de ferramenta integrada ao software, onde é possível 
'ligar os pontos' com cada clique do mouse até formar a área desejada. 
 

2.47 O software deve possibilitar a criação de regras para controle de acesso, 
restrição de velocidade, realização de um trajeto entre outras regras. 
 

2.48 O software deve ter a capacidade de se utilizar listas para classificar a 
condição dos rádios de usuários (OCUPADOS e LIVRES, por exemplo). 
 

2.49 O aplicativo deve possuir objetos para serem inseridos nos mapas 
rasterizados (Hospital, Polícia, Bombeiros, etc). 
 

2.50 A aplicação deve possuir encriptação de 128 bits dos dados TCP entre o PC 
Servidor e o PC cliente. 
 

2.51 Deve exibir informações sobre tamanho do Banco de dados, e possibilitar 
limpeza do Banco de Dados e áudio através da console (administrador). 
 

2.52 A aplicação deve possuir um sistema de desativação de rádio automática, 
baseada no comando passivo, ou seja, se o rádio está desligado no momento 
da tentativa de desativação, o comando fica em modo passivo e é executado 
assim que o rádio em questão se registra no sistema. 
 

2.53 A aplicação deve possuir um sistema de monitoramento que alerta o 
despachador caso um rádio não ative o PTT por um período de tempo 
determinado. A aplicação deve permitir que o despachador possa escolher 
um ou vários rádios para realizar esse monitoramento. 
 

2.54 Caso o(s) rádio(s) selecionado(s) não exerçam atividade durante o período 
pré-estabelecido, uma janela de alarme deve aparecer na tela do computador 
do despachador. Esta função deve ser disponível para todos os rádios que se 
integram o sistema. 
 

2.55 O aplicativo deve permitir ao despachador gravar uma mensagem de voz e 
reenviá-la manualmente para 1 ou vários canais simultaneamente. 
 

2.56 A aplicação deverá possuir um sistema de registro automático de rádios para 
visualizar quais rádios estão ligados e desligados no sistema. 
 

2.57 O software terá de possuir o controle de telemetria (envio e recepção), 
podendo enviar comandos e receber alarmes ou notificações a partir das 
funções de telemetria incorporadas nos rádios digitais. 

 
3. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO FORNECIMENTO: 
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3.1 O Software de Gerenciamento, Controle e GPS deverá ser constituído de: 
 

a) 01 (uma) Licença do Banco de Dados para instalação no Servidor da Central 
de Gravação; 

b) 01 (uma) Licença para Estação de Trabalho (Console de Operações); 
c) Manual de operação em língua portuguesa do Brasil; 

 
ITEM 6- CENTRAL DE GRAVAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE 

 
1. OBJETIVO: 
 
1.1 Estas especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos e os requisitos 

mínimos para o fornecimento dos equipamentos e acessórios necessários para a 
composição da Central de Gravação, Gerenciamento e Controle para uso na 
Rede de Radiocomunicação Digital objeto deste certame e com o Software de 
Gerenciamento, Controle e GPS descrito no item anterior. 

 
2. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO FORNECIMENTO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
Central de Gravação, Gerenciamento e Controle completa composta de: 
 

1) 01 (um) Servidor do Sistema com o controle dos roteamentos das redes de 
dados e voz, através de matriz digital, com as seguintes características 
técnicas mínimas: 

 
a. Processador: Intel Xeon Eight-Core E5-2665; 
b. Clock do Processador: 2,4 GHz; 
c. Cache de Processador (L3): 20MB; 
d. Qtde de Processador Suportado: 2; 
e. Memória: 8 GB; 
f. Memória Máxima: 768 GB; 
g. Slot de Memória Livre: Mínimo 11; 
h. Slot de Memória Total: Mínimo 12; 
i. Baias de Discos Livres: mínimo de 7; 
j. Capacidade de armazenamento em HD: 8 TB; 
k. Disco Rígido Padrão: 300GB; 
l. Interface de Disco: SAS Hot-Plug SFF; 
m. Controladora:SmartArray P420i/512MB FBWC SAS/SATA (Raid 0, 1, 

5, 10) ou superior; 
n. Drive Óptico: DVD-R; 
o. Placa de Rede: 4 x 10/100/1000 Mbps; 
p. Portas USB: Mínimo de 07;  
q. Slot PCI Express (PCI-E): Mínimo 2; 
r. Fonte de Alimentação: 2 fontes em configuração 1+1; 
s. Gabinete: Rack / 1U; 
t. HD Adicional: Mínimo de 4 HDs de 1 TB cada.  
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2) 01 (um) Teclado padrão ABNT; 
 

3) 01 (um) Mouse óptico USB; 
 

4) 01 (um) Monitor LED 15”; 
 

5) 01 (um) QDCA (Quadro de Distribuição de Corrente Alternada) deverá ser 
dimensionado para operar com entrada primária de 01 (uma) e/ou 02 (duas) 
fases, com Neutro e terminação de aterramento, em plena conformidade com 
as disposições da NBR IEC 60050 (826) e NBR 5410, devendo apresentar 
como mínimo, as seguintes características: 

 
a) Padrão: DIN; 
b) Entrada nominal: 110 e/ou 220 VCA; 
c) Número de fases: 1 com Neutro e/ou 2 com Neutro; 
d) Capacidade do barramento: 100 A; 
e) Capacidade de ramais bifásicos: ≥ 6; 
f) Proteção contra surtos: 1 protetor para cada fase; 
g) Gabinete: Metálico para sobrepor ou embutir, dotado de painel frontal 

com janelas para os disjuntores e porta frontal para fechamento; 
h) Ramais de Distribuição: 4 ramais, como seguem: 

i. 01 Ramal para cada bastidor de equipamentos: Destinado à 
distribuição das linhas de alimentação dos equipamentos dispostos em 
cada bastidor. A capacidade de seccionamento deverá ser 
dimensionada para atuar no limite máximo de 25% sobre a carga 
máxima da demanda do ramal. 

 
ii. 01 Ramal para as linhas de manutenção e instrumentação: 
Destinado à distribuição das linhas de alimentação para instrumentos e 
ferramentas elétricas utilizadas na manutenção do sítio. A capacidade 
de seccionamento deverá ser dimensionada para atuar no limite 
máximo de 6 A. 

 
iii. 01 Ramal para as linhas auxiliares (iluminação interna dos 
bastidores): Destinado à distribuição das linhas de alimentação da 
iluminação interna dos bastidores e outros recursos não vinculados à 
estabilidade operacional do sitio. A capacidade de seccionamento 
deverá ser dimensionada para atuar no limite máximo de 6 A. 

 
iv. 01 Ramal para as linhas de serviço: Destinado à distribuição das 
linhas de alimentação para máquinas e equipamentos, com capacidade 
de seccionamento de no máximo de 20 A. 

 
i) Os disjuntores a serem utilizados na composição do QDCA deverão 

obedecer as Normas DIN e apresentar as curvas características de 
disparo “C “, conforme a norma IEC 60898, com as seguintes 
características mínimas: 
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a) Tensão máxima de Serviço: 440 VCA - 50 / 60Hz 
b) Temperatura de Operação: estável na faixa de, no mínimo entre 
(-20 e +50) oC 
c) Resistência à manobras mecânica: > 20.000  
d) Resistência à manobras elétricas: > 4.000 
e) Grau de Proteção: IP 20 
f) Fixação: Trilho DIN - 35mm 

 
j) Os dispositivos de proteção contra surtos elétricos que vierem a incidir nas 

linhas da alimentação elétrica CA, decorrentes de perturbações 
atmosféricas, deverão utilizar os elementos de proteção do tipo Varistor de 
Óxido de Zinco (MOV) montados no interior do QDCA e apresentarem 
como mínimo, as seguintes características: 

 
a) Tempo de resposta: ≤ 25 ns 
b) Temperatura de Operação: estável na faixa de, no mínimo entre 

(-20 e +50) oC 
c) Máxima corrente de curto-circuito: 10 kA @ 50 / 60 Hz; 5 kA @ 

50 / 60 Hz 
d) Grau de proteção: IP20 
e) Grau de inflamabilidade: V0, de acordo com a UL 94 
f) Encapsulamento: caixa de material termoplástico 
g) Fixação: Trilho DIN - 35mm 

 
ITEM 7- MICROFONE DE MESA 

 
1. OBJETIVO: 
 
1.2 Estas especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos e os requisitos 

mínimos para o fornecimento de Microfone de Mesa para Console de Operação. 
 
2. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO FORNECIMENTO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
2.1  01 (um) Microfone de Mesa com todos os acessórios necessários ao seu 

perfeito funcionamento com a Console de Operação, bem como, atender as 
especificações técnicas mínimas descritas neste documento. 
 

2.2   O microfone de mesa para Console de Operação deve ser dotado de supressor 
de ruído como forma de impedir que o som ambiente atrapalhe as comunicações 
da Central com as equipes em campo, devendo portanto, ser compatível com o 
sistema de rádio e o software de gerenciamento, controle, GPS e gravação; 
 

2.3 Deverá possuir tecla Push-to-talk (PTT) em sua base, com a função aperte para 
falar e solte para ouvir; 

 
2.4 Cabo e conexão compatível com a Console de Operação. 
 

ITEM 8- CONSOLE DE OPERAÇÕES 
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1. OBJETIVO: 
 
1.1 Estas especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos e os requisitos 

mínimos para o fornecimento da Console de Operações. 
 

1.2 Deverá ser fornecida e instalada 01 (uma) console de operações e despacho, 
com suas respectivas interfaces de comunicação, equipamentos, acessórios e 
aplicativos, bem como todos os serviços necessários à montagem, configuração 
e ativação, para o perfeito funcionamento, a qual será instalada na Central de 
Comunicação e Controle. 

 
1.3 Toda a infraestrutura de rede necessária à interligação da console de despacho a 

Central de Gravação e Controle, será de responsabilidade da CONTRATANTE. 
 

1.4 Para cada console deverá ser fornecido 01 (um) manual impresso, editado em 
língua portuguesa do Brasil, abrangendo todas as funcionalidades da console de 
despacho. 

 
1.5 A console de despacho possuirá as seguintes características e recursos 

mínimos:  
 

1.5.1 Permitir a comunicação entre os operadores e os terminais em campo, 
nos diversos tipos de chamadas, com possibilidade de monitorar e operar 
simultaneamente todos os canais de conversação, com possibilidade de 
seleção pelo operador. 

 
1.5.2 Visualizar, por meio de monitor colorido de 19” do tipo LCD ou LED, as 

atividades dos canais de operação configurados para o despacho, através de 
interface gráfica de fácil utilização, de forma que o usuário tenha acesso 
instantâneo às funcionalidades do sistema. 

 
1.5.3 Visualizar, por meio de monitor colorido de 19” do tipo LCD ou LED, a 

localização em mapa (a ser fornecido pela CONTRATANTE) dos terminais 
móveis e portáteis em campo, através do processamento dos dados do GPS 
recebidos dos equipamentos (atividade de GPS), com interface gráfica de 
fácil utilização, de forma que o usuário tenha acesso instantâneo às 
funcionalidades do sistema. 

 
1.5.4 Operar a aplicação do GPS sob plataforma Windows 7 ou superior à 

partir de um computador PC compatível, configurada apropriadamente para 
executar as funções do GPS e console de despacho. 

 
1.5.5 Deverá possuir comando de acionamento de transmissão (PTT) 

selecionável pelo “mouse”, pelo teclado e também por um comutador de pé 
(pedal de PTT) independente do PTT do microfone de mesa. 
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1.5.6 A console deverá permitir o uso de combinado de cabeça com fone de 
ouvido (Head-Set), com proteção de sobrenível de áudio e microfone labial. 

 
1.5.7 A console de despacho deverá ser configuradas à partir de um 

computador tipo PC, operando em rede, gerenciadas pelo subsistema de 
despacho que é parte integrante da Central de Comunicações e Controle e 
Central de Gravação, utilizando interface gráfica intuitiva e de fácil uso dos 
operadores, com todos os comandos em língua portuguesa do Brasil. 

 
1.5.8 A console deverá permitir por meio de configuração, a personalização 

da tela de despacho adequada a cada despachador através de telas 
individualizadas, de modo que o mesmo possa operar os recursos de 
radiocomunicação necessários, mediante o seu login e senha. 

 
1.5.9 A console de despacho deverá exibir a identificação (PTT-ID) de cada 

terminal fixo, móvel e/ou portátil através de um conjunto de caracteres 
alfanuméricos (nome) correspondentes ao PTT-ID recebido, mostrando em 
sua tela nome do terminal (usuário) em vez de uma simples identificação 
numérica. 

 
1.5.10 A console de despacho deverá armazenar o histórico de atividades, 

baseado no acionamento dos canais de comunicação, contendo o PTT-ID da 
unidade chamadora, juntamente com a hora e data do acionamento no grupo 
de operações. 

 
1.5.11 Qualquer console de despacho deverá ser capaz de assumir as 

funções de Console de Supervisão, mediante a entrada do login e senha 
correspondentes, com recursos e funcionalidades próprias para a gestão e 
supervisão das atividades das demais consoles de despacho. O sistema 
deverá permitir a operação de, no mínimo 02 (duas) consoles de supervisão 
simultâneas, com configuração flexível em relação às consoles de despacho 
que serão supervisionadas.  

 
2. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO FORNECIMENTO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 

2.1 01 (um) Computador Tipo PC para Console de Operações, com no mínimo as 
seguintes características técnicas: 

 
a) Processador: Intel® Core™ i3-2120 3.30 GHz ou superior; 
b) Memória RAM: 4 GB DDR3 SDRAM ou superior; 
c) Disco Rígido: 500 GB SATA 7200 RPM ou superior; 
d) Leitor de Cartão: SD, XD, MS; 
e) Portas USB: No mínimo 6 portas, sendo duas na parte frontal e 4 na parte 

traseira; 
f) Outras conexões: microfone, fone de ouvido, VGA, RJ-45; 
g) Sistema Operacional: Windows 7 Professional ou superior (devendo ser 

compatível com o sistema operacional do software de gerenciamento, 
controle e GPS. 
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2.2 01 (um) Teclado padrão ABNT; 

 
2.3 01 (um) Mouse óptico; 

 
2.4 02 (dois) Monitores LED 18.5” (sendo um para visualização do GPS e o outro 

para a Interface de Rádio, Gerenciamento e Controle); 
 

2.5 01 (um) Conjunto de Caixas de Som; 
 

2.6 01 (um) No-break 600va 4 Tomadas: 
 

a) Indicado para usuários residenciais, home office e escritórios 
b) Potencia: 600VA/300W; 
c) Entrada Bivolt Automático e Saída: 115V; 
d) Topologias stand by e line interactive; 
e) Partida a frio: Permite ligar o no-break na ausência de rede elétrica, 

usando a energia das baterias 
f) Condicionamento da energia da rede: protege as cargas ligadas contra 

surtos, picos e outras anomalias elétricas; 
g) LEDs indicadores de status: possibilitam o rápido entendimento sobre o 

status do no-break; 
h) Possuir Alarmes Sonoros: avisam sobre as condições do no-break e da 

rede elétrica; 
i) Proteção contra: subtensão e sobretensão, sobrecarga, sobrecorrente, 

contra surto; 
j) Estabilizador e filtro de linha internos; 
k) 04 tomadas de saída padrão NBR 14.136 

 
 

ITEM 9- NO-BREAK PARA A CENTRAL DE GRAVAÇÃO 
 
1. OBJETIVO: 
 
1.3 Estas especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos e os requisitos 

mínimos para o fornecimento de No-break para a Central de Gravação. 
 
2. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO FORNECIMENTO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
2.1 01 (um) No-break 1400va 5tomadas bivolt para a Central de Gravação; 
2.2 Características e especificações técnicas mínimas: 

 
2.2.1 Proteção: 
 

a) Curto-circuito no inversor;  
b)  Surtos de tensão entre fase e neutro;  
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c) Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak 
passa a operar em modo bateria; 

d)  Sobreaquecimento no inversor e no transformador;  
e) Potência excedida com alarme e posterior desligamento;  
f) Descarga total das bateria. 

 
 
 

2.2.2 Especificações: 
 

a) Bivolt  
b) Saída padrão USB para comunicação inteligente (acompanha cabo tipo 

A-B).  
c) Acompanha Extension Cord.  
d) Filtro de linha.  
e) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.  
f) Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).  
g) DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede 

elétrica.  
h) BatterySaver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, 

preservando a sua vida útil. 
i) Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser 

substituída.  
j) Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o 

nobreak desligado.  
k) Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias 

mesmo com níveis muito baixos de carga. 
l) Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria 

externo ao nobreak.  
m) True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação 

precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores.  
n) Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a 

confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.  
o) Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, 

garantindo assim o seu funcionamento ideal.  
p) Interativo - regulação on-line.  
q) Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).  
r) Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para 

equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).  
s) Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do 

nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, 
subtensão, sobretensão, entre outras informações.  

t) Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, 
subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida 
útil da bateria, entre outras informações.  

u) Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento 
ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro 
após a sinalização de algum evento.  
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v) Porta fusível externo com unidade reserva. 
 

ITEM 10- SWITCH GERENCIÁVEL PARA A CENTRAL DE GRAVAÇÃO: 
 
1. OBJETIVO: 
 
1.1 Estas especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos e os requisitos 

mínimos para o fornecimento de Switch Gerenciável para a Central de Gravação. 
 
2. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO FORNECIMENTO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
01 (um) Switch gerenciável tipo Gigabit para a Central de Gravação, Gerenciamento 
e GPS, com todos os circuitos encerrados em gabinete metálico para montagem em 
bastidor padrão IMS de 19 polegadas, compatível com os padrões 
IEEE802.3af(Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (Gigabit 
Ethernet), capaz de suportar o roteamento básico eroteamentoestático e 
suporteaACL, com as seguintes características mínimas: 
 

a) Temperatura de operação: de (0 à +45)°C; 
b) Umidade relativa ambiente: de (10 a 85)%, sem condensação; 
c) Alimentação nominal: de (100 a 240) VAC, 50 a 60 Hz; 
d) Consumo: ≤ 1.5 A; 
e) No mínimo 8 Portas Gigabit Ethernet + 2 Portas Mini-GBIC; 
f) Arquivo de configuração através de linha de comando CLI, manipuláveis 

como arquivos de texto; 
g) Capacidade de operação com, no mínimo 4.000 VLANs; 
h) Deverá possuir Leds indicadores de estado operacional para, no mínimo as 

funções de alimentação, sistema ativo, atividade de tráfego e operação 1000 
Mbps; 

i) Deverá permitir a configuração programável das portas para tráfego 10Base-T 
/ 100Base-TX / 1000Base-T e 1000Base-X; 

j) Deverá possibilitar a operação com os seguintes padrões: 
 

1) IEEE 802.3 
2) IEEE 802.3u 
3) IEEE 802.3ab 
4) IEEE802.3af 
5) IEEE 802.3z 
6) IEEE 802.3x 
7) IEEE 802.1p 
8) IEEE 802.1q 
9) IEEE 802.1x para autenticação baseada em Porta e Endereço MAC 
10) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 
11) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 
12) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) 
13) IEEE 802.1v 
14) IEEE 802.3ac 
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15) RFC1541 
16) RFC1112 
17) RFC2236 
18) RFC2618 
19) RFC1757 
20) RFC1157 
21) RFC2571 
22) RFC2030 
23) CSMA/CD 
24) TCP/IP 
25) SNMPv1/v2c/v3 
26) HTTP 
27) HTTPS 
28) SSHv1/v2 

 
k) Deverá possibilitar a operação com taxa de encaminhamento de pacotes igual 

ou maior que 14,9 Mbps para, mínimo 128 entradas IP-MAC-PORT-VLAN; 
l) Deverá permitir a agregação de Link Estática e Dinâmica (LACP); 
m) Deverá operar com algoritmo baseado em Endereço IP ou MAC (estático / 

dinâmico), de origem e destino (Balanceamento de carga); 
n) Capacidade de operação VLAN: 

1) K Vlans Ativa e 4 K VlansIDs 
2) 802.1Q Tag VLAN 
3) VLAN baseada em Porta, Protocolo. endereço MAC 
4) VLAN de Gerenciamento  
5) Voice VLAN 
6) GARP/GVRP 

 
o) Deverá apresentar como mínimo, as seguintes as características de 

gerenciamento Multicast: 
1) Filtro Multicast 
2) IGMP v1/v2/v3 ou Snooping 
3) Multicast VLAN ou Estático 
4) QoS com 4 filas de prioridade 
5) CoS baseado em IEEE 802.1p, Portas ou DSCP;  
6) Algoritmos de Escalonamento: SP, WRR, SP+WRR 
7) StormControl em modo Broadcast, Multicast, Unicast ou desconhecido 
8) Classificação de pacotes baseados em endereço MAC, Endereço IP, 

Portas TCP/ UDP ou Tipo de Protocolo 
p) Deverá possibilitar a atualização de firmware via TFTP/Web; 
q) Deverá possuir a interface com o usuário, em português 

 
ITEM 11- BATERIA ESTACIONÁRIA PARA A CENTRAL DE GRAVAÇÃO 

 
1. OBJETIVO: 
 
1.2 Estas especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos e os requisitos 
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mínimos para o fornecimento de Bateria Estacionária para a Central de 
Gravação. 

 
2. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO FORNECIMENTO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 

2.1  01 (uma) Bateria estacionária para telecomunicações (acumulador de 
energia) de liga de chumbo-ácido com capacidade mínima de 180 Ah, 
acompanhada dos respectivos cabos e terminais; 
 

2.2 Características Técnicas mínimas: 
 

a) Possuir homologação da ANATEL; 
b) Laminado expandido, para trabalhar com temperaturas até 40ºc; 
c) Placas espessas de alta densidade com separadores de polietileno em 

forma de envelope com alta resistência mecânica; 
d) Caixa e tampa de polipropileno de alta resistência a impactos com tampas 

seladas por fusão do material, sem possibilidade de apresentar 
vazamentos; 
 

e) Possuir sistema de respiro com filtro antichama; 
f) Possuir indicador de teste que permita imediata visualização das 

condições da bateria para teste orientando seu diagnóstico. 
 
ITEM 12- RACK FECHADO METÁLICO PARA A CENTRAL DE GRAVAÇÃO 
 
1. OBJETIVO: 
 
1.1 Estas especificações objetivam fixar os parâmetros técnicos e os requisitos 

mínimos para o fornecimento de Rack metálico fechado padrão IMS de 19” para 
o Servidor da Central de Gravação. 

 
2. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO FORNECIMENTO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 
 
2.1 01 (um) Rack Fechado padrão IMS de 19” para piso com portas frontal e traseira, 

laterais com aletas de ventilação, confeccionado em aço carbono com pintura 
epóxi, altura externa de 28U; 
 

2.2 01 (um) Calha de tomadas com fusível de proteção, dotado de pelo menos duas 
tomadas no padrão brasileiro e duas no padrão 2p+T; 

 
2.3 01 (um) Sistema de exaustão forçada para retirada do ar quente de dentro do 

rack, para fixação na parte interna do rack, dotado de no mínimo 2 ventiladores 
(exaustores), fusível de proteção, chave seletora de voltagem 110/220 volts e 
chave liga/desliga. Totalmente perfurado para permitir a livre circulação do ar 
dentro do equipamento. 
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2.4 Características técnicas mínimas: 
 

a) Estrutura monobloco soldada pelo processo mig ou tig, em chapa de aço SAE 
1020 de 1,5mm de espessura. 

b) Portas padrão em chapa de aço 1,20mm, com chave padrão yale. 
c) Laterais com aletas de ventilação em chapas 0,9mm, removíveis, com no 

mínimo dois fechos tipo moeda. Primeiro e segundo plano em chapa 1,50mm, 
ajustáveis na profundidade. 

d) Painel de teto modular, permitindo a utilização unidades de ventilação; 
e) Pintura eletrostática a pó, padrão na cor grafite ou preto; 
f) Possuir 1 par de rodízios sem freio e 1 par com freio, com espiga de fixação 

de 3/8″ (mínimo), sendo que as partes metálicas deverão ser cromada e 
rodas em nylon; 

g) Dimensões do Rack: 
 

1) Altura: 28U (1.362 mm); 
2) Largura Interna: padrão 19” 
3) Largura externa: 585 mm; 
4) Profundidade: 1.100 cm. 

 
 

QUADRO RESUMIDO DE QUANTITATIVOS: 
 
 

Item Descrição Resumida QUAN VALOR VALOR TOTAL 
01 ESTAÇÃO REPETIDORA 2   
02 ESTAÇÃO DE BASE FIXA 2   
03 ESTAÇÃO DE BASE MÓVEL 8   
04 ESTAÇÃO PORTATIL AVANÇADA 12   
05 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, 

CONTROLE,GPS 
 
1 

  

06 CENTRAL DE GRAVAÇÃO E CONTROLE 1   
07 MICROFONE DE MESA 1   
08 CONSOLE DE OPERAÇÕES 1   
09 NOBREAK 1400 KVA 1   
10 SWITCH GERENCIAVEL 1   
11 BATERIA ESTACIONARIA 2   
12 RACK FECHADO28U 1    

 
TOTAL    
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CONDIÇÕES ESPECIAIS: 
 

a) Visando manutenções futuras, deverão ser entregues ao Diretor do 
Departamento de Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, além dos manuais em português previstos, os esquemas 
elétricos dos rádios, manuais de serviço (service manual) de cada 
equipamento (rádios, antena, interface controladora, cabos de programação, 
etc.), bem como oferecer contatos do(s) fabricante(s) de cada equipamento 
para futuras reposições; o(s) software(s) e a(s)Rib de programação, bem 
como a senha de “travamento” do(s) equipamento(s), os quais ficarão sob 
responsabilidade da Contratante. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 
 

Pregão 023/2015 
 
Razão Social da Empresa: _________________________________ 
 
CNPJ: _________________________________________________ 
 
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de radiocomunicação, conforme 
Termo de Referência / Especificações constante no Anexo I. 
 

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA QUANT. VALOR  
UNITARIO 

VALOR  
TOTAL 

MARCA 

01 ESTAÇÃO REPETIDORA 2    
02 ESTAÇÃO DE BASE FIXA 2    
03 ESTAÇÃO DE BASE MÓVEL 8    
04 ESTAÇÃO PORTATIL AVANÇADA 12    
05 SOFTWARE DE 

GERENCIAMENTO, 
CONTROLE, GPS 

 
1 

   

06 CENTRAL DE GRAVAÇÃO E 
 CONTROLE 

1    

07 MICROFONE DE MESA 1    
08 CONSOLE DE OPERAÇÕES 1    
09 NOBREAK 1400 KVA 1    
10 SWITCH GERENCIAVEL 1    
11 BATERIA ESTACIONARIA 2    
12 RACK FECHADO28U 1    

 
 Documentação conforme itens 1.4.2.1 e 1.4.3.1 do Anexo I . 

 
 A proponente deverá reproduzir o quadro abaixo, devidamente 

preenchido com os parâmetros utilizados nos cálculos da predição de 
cobertura de cada sítio de repetição que utilizará para proporcionar a 
cobertura radioelétrica do sistema de radiocomunicação digital não 
troncalizado ofertado, conforme segue: 

 

Identificação do Sítio/ID Latitude 
(GG,MM,SS,ss) 

Longitude 
(GG,MM,SS,ss) 

   
 
Parâmetros utilizados nos cálculos da Predição de Cobertura 

Parâmetros da Estação Repetidora Grandez
a Unid. Tolerância 

(+/-) dB 
Faixa de Frequências de Operação  MHz  
Altura da Antena da Repetidora  m          (m) 
Potência do Transmissor da Estação Repetidora  dBm  
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Sensibilidade do Receptor da Estação Repetidora  dBm  
Potência de Recepção para operação com 
Estação Portátil  dBm  

Potência de Recepção para operação com 
Estação Móvel  dBm  

Potência de Transmissão para operação com 
Estação Portátil  dBm  

Potência de Transmissão para operação com 
Estação Móvel  dBm  

Ganho da antena da Estação Repetidora  dBd  
Ganho do amplificador de RF utilizado na linha de 
RX  dB  

Perda da linha de transmissão da Estação 
Repetidora  dB  

Perda do filtro de Recepção da Estação 
Repetidora  dB  

Perda do duplexador da Estação Repetidora  dB  
Perda das conexões de RF da Estação Repetidora  dB  
Potência EFI da Estação Repetidora  dBm  
 

Parâmetros da Estação Móvel Grandeza Unid. Tolerância 
(+/-) dB 

Ganho da antena da Estação Móvel  dBi  
Perda da linha de transmissão da Estação Móvel  dB  
Atenuação proporcionada pelo meio ambiente  dBr  
 

Parâmetros da Estação Portátil Grandeza Unid. Tolerância 
(+/-) dB 

Ganho da antena da Estação Portátil  dBi  
Atenuação proporcionada pelo meio ambiente  dBr  
 

Parâmetros da Predição de Cobertura Grandeza 
Variação da Elevação do Terreno  
Modo de Propagação    
Frequência Média   
Ruído Natural  
Ruído Térmico  
Atenuação no Espaço Livre   
Atenuação por Obstrução    
Atenuação Estatística do Meio Ambiente – 
Classe 2  

Densidade de Prédios e Estruturas  
Densidade da Vegetação  
Refratividade  
Condutividade  
Permissividade  
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Atenuação Total    
Ganho de Sistema   
Margem de Segurança para 50% do tempo em 
50% das localizações, sob demanda de 70% das 
chamadas 

 

 
Valor Global: R$ ________________ (____________) 
 
Obs.: No preço global devem estar inclusos toda a instalação, treinamento e 
demais exigências descritas no ANEXO I do Edital. 
 
Prazo de validade da proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de 
abertura da sessão pública do Pregão.  

 
Data, e assinatura do responsável 

 
 

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela 
documentação apresentada no envelope HABILITAÇÃO, Procuração com poderes 
específicos ou Contrato Social). 
NOME:        
ESTADO CIVIL: 
PROFISSÃO:     
RG:     
CPF: 
ENDEREÇO: 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

   DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e 

multas previstas neste ato convocatório, que a empresa _____________________ 

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________________________ é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 

previsto na Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos 

declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº 

023/2015, realizado pela Prefeitura do Município de Jaguariúna. 

 

 

     _________________, _____, de ________de ______. 

 

 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome: ______________________________ 
RG nº : ________________________ 

 

 

 

OBS.: ESTE DOCUMENTO (SE FOR O CASO) DEVERÁ SER APRESENTADO 
FORA DOS ENVELOPES, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO PARA 
CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA ____________________, PARA 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO. 
 
Processo Administrativo n° 1014/2015. 
Contrato nº. ____/_____. 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede a Rua Alfredo 
Bueno, nº 1235 – Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF nº. 46.410.866/0001-71 neste 
ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. TARCÍSIO CLETO 
CHIAVEGATO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 7.481.699-8 – SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 056.597.528-53, 
residente e domiciliado na Praça Carlos Gomês nº 14, Jardim Paraíso, neste 
município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa __________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, a Rua/Av.___________________, 
nº. ______ Bairro: _____________, CEP.: ___________, no Município de 
____________, Estado de ________________, representada neste ato pelo Senhor 
_________________, (Nacionalidade, Profissão), portador da Cédula de Identidade 
RG nº. __________ e inscrito no CPF/MF sob nº _______________, residente e 
domiciliado à Rua _______________ - Bairro: ____________, CEP.: __________, 
no Município de ___________, Estado de ____________, doravante denominada 
CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o que segue: 
 
1.0 DO OBJETO 
1.1 Contratação de empresa especializada para o fornecimento de um Sistema de 
Radiocomunicação Digital Multisítio não troncalizado, com fornecimento de 
equipamentos, materiais, serviços de instalações, ativação e treinamento, para 
atender as necessidades operacionais da Guarda Municipal de Jaguariúna, 
conforme Termo de Referência / Especificações constante no Anexo I, parte 
integrante do Edital. 
 
2.0 DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da execução do objeto, 
bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 
contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos 
os seus anexos, os seguintes documentos: 
 a-) Pregão Presencial nº 023/2015; 
 b-) Processo Administrativo n° 1014/2015. 
 
2.2  Os documentos referidos no item anterior, são considerados  suficientes para, 
em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma reger a 
execução do objeto contratado. 
 
3.0 PRAZO, FORMA E LOCAL DE INSTALAÇÃO:  
3.1. A entrega, a instalação e o treinamento deverá se dar em até 60 (sessenta) dias 
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contados da assinatura do contrato. 
 
3.2. A instalação e o treinamento deverá ocorrer preferencialmente na Avenida 
Marginal, 1831, Centro (Base da GMJ), Jaguariúna – SP, ou em outro local 
acordado entre as partes. 
 
3.3. Todas as despesas para a implantação e execução do objeto serão de total 
responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 
4.0  DO VALOR 
4.1. O valor global para a aquisição, instalação e treinamento, conforme ANEXO I do 
Edital é de R$ ______, (________), apresentado como lance final pela 
CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE. 
 
4.2 O valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer 
acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e 
indiretos, como também os lucros da CONTRATADA. 
 
4.3  As despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta da 
dotação orçamentária nº 020201 06.181.0004.1114.0000 4.4.90.52.00 e nº 020201 
06.181.0004.1114.0000 4.4.90.52.00 

 
5.0  CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
5.1 Ao término da instalação e uma vez emitido o Termo de Aceitação Final, a 
CONTRATADA enviará Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a qual será rubricada pelo 
Secretário de Segurança Pública. 
 
5.1.1. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá ser encaminhada ao seguinte 
endereço eletrônico: segurancapublica@jaguariuna.sp.gov.br   
 
5.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) número do Pregão, bem 
como o número do Contrato. 
 
5.3. TAMBÉM DEVERÁ ESTAR INDICADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE 
OS RECURSOS SÃO PROVENIENTES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
METROPOLITANO DE CAMPINAS – FUNDOCAMP – POR MEIO DOS DIZERES 
“INSTRUMENTO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO NÃO REEMBOLSÁVEL AO 
AMPARO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE 
CAMPINAS – FUNDOCAMP Nº 030/2014”. 
 
5.4. O pagamento será efetuado até o 25º (vigésimo quinto) dia posterior á data de 
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). 
 
5.5. Deverá ser obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 
número da Agência e o número da conta bancária do Banco do Brasil S/A., a 
qual serão efetivados os pagamentos.  
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5.6. Na ausência do número da agência e conta bancária do Banco do Brasil 
S/A não serão efetivados os pagamentos. 
 
6.0  PENALIDADES: 
6.1 A inexecução total do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do 
direito de contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo 
prazo desde já fixado em 05 (cinco) anos ou 60 (sessenta) mêses, contados da 
aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 10% (dez por cento), sobre o 
valor do Contrato. 
 
6.2 Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento, ficará 
sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com 
as alterações da Lei Federal nº 8.883/94. 
 
6.3 O fornecimento e instalação do objeto fora das características especificadas, 
ocasionará o não recebimento do mêsmo, acarretando desta forma na rescisão do 
contrato, conforme Cláusula 7.1. 
 
6.4 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no sub-item precedente, não 
terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não  eximem 
a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os 
seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em 
apreço. 
 
6.5 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades 
elencados nos itens precedentes. 
 
6.6  Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a 
que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 
 
7.0   RESCISÃO: 
7.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que 
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei nº 8.666/93. 
 
7.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no 
art. 79, da Lei nº 8.666/93. 
 
7.3   Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a 
XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao 
pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.  
 
8.0 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
8.1 A CONTRATADA apresenta neste ato os seguintes documentos: 
 
8.1.1 Termo de garantia dos equipamentos ofertados, contra defeitos de fabricação 
por um período não inferior a 24 (vinte e quatro) meses, devendo a Assistência 
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Técnica estar localizada no Brasil (a proponente deverá apresentar a relação de 
assistência técnicas autorizada do fabricante no Estado de São Paulo). 
 
8.1.2 Cópia autenticada ou emitida pela rede mundial de computadores (neste caso 
deverá ter o endereço eletrônico para verificação) do Certificado de Homologação ou 
de Registro expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL dos 
equipamentos de radiocomunicações ofertados, onde deverá constar o nome da 
empresa licitante. Tendo em vista que o referido documento é intransferível no 
termos da Resolução ANATEL n° 242 de 30 de Novembro de 2000, Art. 32, caso o 
Certificado não esteja em seu nome (empresa licitante/proponente), deverá a 
licitante apresentar o certificado do produto ofertado, acompanhada de declaração 
subscrita pelo detentor da certificação (requerente da certificação) direcionada a 
este órgão e referindo-se ao processo licitatório autorizando a utilização do 
certificado pela licitante. 
 
8.1.3 Declaração emitida pela Licitante, garantindo que os rádios ofertados cumprem 
as Normas do MINICOM com relação à emissão de frequências radioelétricas e 
compatibilidade eletromagnética descritos na resolução ANATEL nº 442 de 21 de 
Julho de 2006, bem como a Norma MIL 810 C, D, E, F & G, no que concerne 
principalmente, à robustez do equipamento ao trabalho da Guarda Municipal de 
Jaguariúna e a sujeição do mesmo às variações climáticas de temperatura e 
umidade referentes ao Estado de São Paulo, devendo constar ainda que o(s) 
equipamentos transceptor(es) portátil(eis) atende(m) a especificação IP57 para 
submergibilidade. 
 
8.1.4 Termo de garantia para o fornecimento de peças de reposição por um período 
mínimo de 5 (cinco) anos, após a descontinuidade de fabricação dos equipamentos 
ofertados, devendo esta garantia de fornecimento de peças de reposição ter 
anuência do fabricante dos equipamentos, como forma de salvaguardar a 
Municipalidade de Jaguariúna. 
 
8.2 A CONTRATADA será a única responsável para com os seus empregados e 
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência 
social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em 
Lei, em especial no que diz respeito às normas do trabalho, previstas  na Legislação 
Federal (Portaria n° 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o 
seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da 
CONTRATANTE ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 
 
8.3 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes no 
fornecimento do objeto contratado, isentando a CONTRATADA de toda e qualquer 
reclamação que possa surgir em decorrência dos mêsmos. 
 
8.4 A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações  
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
8.5 Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as 
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licitações e contratações promovidas pela Administração Pública. 
 
9.0   TOLERÂNCIA: 
9.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mêsmo  por 
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições 
deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de 
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mêsmos itens e condições, os quais 
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.  
 
10.0  VALOR DO CONTRATO: 
10.1 Dá-se ao presente Contrato o valor global de R$ ___________ (___________),  
para todos os efeitos legais. 
 
11.0  VIGÊNCIA: 
11.1  Este contrato vigorará por até 90 (noventa) dias contados da assinatura deste.  
 
12.0 FORO 
12.1  Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de 
São Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste 
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por  mais privilegiado que 
seja. 
          E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes 
legais, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um 
só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes. 
 
 

                   Jaguariúna, _____de __________de ____. 
 
 
_______________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
 
 
________________________________________ 
CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS:______________________       _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos   

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9792 / 9786  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 
 

86 
 

ANEXO V 
 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 
Contrato n° _____/_____. 
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de radiocomunicação 
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Contratada: _____________________________________________ 
 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Termo 
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e 
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos 
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomada, relativamente ao aludido processo, serão 
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 
contagem dos prazos processuais.  
 
                                                                        Jaguariúna, __ de ________ de 2015. 
 
 
 
___________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
 
 
                                                                                                
___________________________________________ 
CONTRATADA 


