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Processo SEI nº 1250.01.0004472/2020-68

    

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N°  01/2020
 

Pregão Presencial Internacional para Registro de Preços com vistas a aquisição e
implantação de infraestrutura de radiocomunicação digital na tecnologia P25, faixa de
frequência VHF, e terminais LTE robustecidos para interoperabilidade com sistema de
rádio P25, em atendimento ao convênio SENASP 879900/2018 e demandas futuras da
PMMG.
 

Audiência Pública n° 01/2020
 

Audiência pública para subsidiar a definição do edital de licitação, termo de referência e
respectivos anexos, e posterior realização de Pregão Presencial Internacional para Registro de
Preços com vistas a aquisição e implantação de infraestrutura de radiocomunicação digital na
tecnologia P25, faixa de frequência VHF, e terminais LTE robustecidos para interoperabilidade
com sistema de rádio P25, em atendimento ao convênio SENASP 879900/2018 e demandas
futuras da PMMG.

 

1. Preâmbulo
 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, realizará a
Audiência Pública para apresentação de críticas, sugestões e questionamentos quanto ao
conteúdo do edital de licitação, Termo de Referência e respectivos anexos do Pregão
Presencial Internacional para Registro de Preços que visa a aquisição e implantação de
infraestrutura de radiocomunicação digital na tecnologia P25, faixa de frequência VHF, e
terminais LTE robustecidos para interoperabilidade com sistema de rádio P25, em atendimento
ao convênio SENASP 879900/2018 e demandas futuras da PMMG.

 

1. A sessão de Audiência Pública será realizada no dia 17/07/2020, no Auditório do Centro
de Tecnologia em Telecomunicações da PMMG, sito a Av. Amazonas 6455, Bairro
Gameleira, Belo Horizonte/MG a partir das 13hs00min.

2. Este edital encontra-se disponível gratuitamente nos sites www.compras.mg.gov.br e
www.pmmg.mg.gov.br
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2. Objeto da Audiência Pública
 

2.1 Apresentação de críticas, sugestões e questionamentos quanto ao conteúdo do edital de
licitação,  Termo de Referência e respectivos anexos do Pregão Presencial Internacional para
Registro de Preços que visa a aquisição e implantação de infraestrutura de radiocomunicação
digital na tecnologia P25, faixa de frequência VHF, e terminais LTE robustecidos para
interoperabilidade com sistema de rádio P25, em atendimento ao convênio SENASP
879900/2018 e demandas futuras da PMMG.

2.2 Esclarecer eventuais dúvidas quanto às especificações técnicas do objeto;

2.3 Garantir legalidade, publicidade, transparência e isonomia ao processo licitatório.

 

3. Da condição de participação
 

Poderão participar da presente Audiência Pública qualquer pessoa física ou jurídica que possua
interesse em apresentar contribuições para subsidiar a Administração Pública na elaboração
dos aludidos edital de licitação Termo de Referência, e respectivos anexos, de modo a
estabelecer a ampla concorrência dos licitantes e especificações  que melhor atendam às
demandas de Segurança Pública.

 

4. Da forma de participação
 

4.1 As contribuições e ou pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados previamente,
com a devida identificação do postulante até às 13 horas do dia 15/07/2020, para o e-mail csa-
licitacoes@pmmg.mg.gov.br, sem qualquer prejuízo da formulação de nova manifestação
durante a audiência;

 

4.2 As inscrições para participação serão realizadas na sessão da Audiência Pública no
período de 13hs15min até às 13hs30min; 

 

4.3 Cada inscrito, obedecendo a ordem de inscrição, disporá de 15min para se manifestar,
podendo reformular ou complementar sua manifestação no tempo adicional de 02min. O
presidente e demais integrantes da mesa diretora poderão fazer perguntas aos inscritos para
obtenção de esclarecimentos adicionais, eventualmente necessários.

 

4.4 O presidente ou qualquer outro militar que o represente poderá retirar a palavra quando o
expositor extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que o tema abordado
diferir da matéria em pauta;

 

4.5 As contribuições e/ou pedidos de esclarecimentos recebidos via e-mail serão respondidos
durante a Audiência. Todos os esclarecimentos, inclusive aqueles que porventura não forem
comentados, ficarão disponibilizados para consulta dos sites: www.compras.mg.gov.br e
www.policiamilitar.mg.gov.br

 

4.6 Quaisquer interessados, após os debates que porventura ocorrerem, poderão entregar ao
Presidente da Mesa Diretora, por escrito, suas contribuições ao processo, em face dos
trabalhos realizados na Audiência Pública até o final da sessão. Essas contribuições serão
avaliadas e estarão disponíveis, oportunamente com as respectivas considerações, nos sites
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www.compras.mg.gov.br e www.policiamilitar.mg.gov.br.

 

5. Do procedimento da Audiência Pública
 

5.1 As inscrições para participação, que serão realizadas na sessão da Audiência Pública no
período de 13hs15min até às 13hs30min, serão realizadas por meio de formulário próprio que
deverá conter nome completo, documento de identidade, empresa/entidade representada (se
for o caso) telefone e e-mail.

 

5.2 Os trabalhos serão executados na seguinte sequência:

ATIVIDADE

Início das inscrições;

Abertura da Audiência;

Apresentação da minuta do Termo de Referência e seus anexos;

Respostas dos pedidos de esclarecimentos e contribuições encaminhados por e-mail;

Manifestações orais dos postulantes por ordem de inscrição e respostas aos esclarecimentos
e/ou contribuições (que puderem ser respondidos no momento).

Respostas aos pedidos de esclarecimentos e contribuições apresentadas por escrito durante a
audiência (que puderem ser respondidas no momento).

Encerramento.

 

5.3 As manifestações orais e escritas deverão ser apresentadas no idioma português, de forma
concisa e objetiva, com a devida identificação do postulante. Nas escritas deverão constar
nome completo, empresa /entidade representada (se for o caso) telefone e e-mail.

 

5.4 As manifestações orais e escritas serão registradas de forma a preservar a integridade de
seus conteúdos e servirão de subsídio ao aprimoramento do procedimento licitatório.

 

5.5 Os questionamentos e os debates deverão se referir aos temas pertinentes à Audiência.

 

5.6 Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o fim de protelar ou desvirtuar o
objetivo da Audiência.

 

5.6 A ata da audiência pública será disponibilizada nos sites: www.compras.mg.gov.br e
www.pmmg.mg.gov.br, após avaliação da área técnica e antes da abertura da licitação.

 

5.7 A mesa diretora será composta pelo presidente da Audiência Pública (Chefe do Centro de
Tecnologia em Telecomunicações ou quem o represente), por técnicos e demais militares
envolvidos no processo.

Edital de Audiência Pública (16294606)         SEI 1250.01.0004472/2020-68 / pg. 3

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.pmmg.mg.gov.br/


 

 

 

ANEXOS AO EDITAL

6. Do anexo
6.1 É parte integrante deste edital os seguintes anexos:

6.1.1 Minuta do Termo de Referência e seus anexos.

6.1.2 Minuta do edital de licitação.

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luis Teixeira Mendes, Tenente
Coronel, em 02/07/2020, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
16294606 e o código CRC DC24DAC0.

Referência: Processo nº 1250.01.0004472/2020-68 SEI nº 16294606
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