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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

DATA Órgão 

Solicitante 

Número do Processo de 

Compra 

Número da Unidade de 

Compra 

__/__/2020 PMMG ____ 1250071 

 

1. OBJETO: 

O presente termo de referência tem por objeto 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, conforme convênio SENASP 879900/2018, especificações 

técnicas, exigências e quantidades estabelecidas neste documento. 

Relação geral de bens a serem adquiridos 

Item 
Código 

material SIAD 
Quant. Descrição/Especificação 

01 1439375 5 
Estação Rádio Base - ERB Troncalizada, Digital P25 Fase 2com 04 

(quatro) Canais de Voz e 1 (um) Canal de Dados em VHF. 

02 1715020 5 Enlaces de Rádios Digitais IP, Ponto a Ponto, na faixa de 6 a 8 GHz. 

03 1632191 8 Ar Condicionado Wall Mounted 24.000 BTU/h. 

04 1439588 14 Console de Despacho P25 Fase 2 Para Despachantes. 

05 1316567 1 Armário de Telecomunicações Outdoor com trocador de calor. 

06 1439898 41 Estação Repetidora Digital P25 Convencional. 



 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação compreende 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, conforme convênio SENASP 879900/2018. Todo 

o sistema de infraestrutura será entregue em plenas condições de 

funcionamento, conforme as especificações técnicas, quantidades, condições 

comerciais e demais informações descritas no Termo de Referência, 

constante do Apêndice I e II do Anexo I do presente Instrumento 

Convocatório. 

 

2. DO LOTE: 

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES: 

 

07 1715003 42 Enlaces de Rádios Digitais IP 4.9 GHz. 

08 1714953 1 Multiacoplador de 8 canais, com filtro pré-seletor. 

09 1714961 1 Combinador de antenas de 3 canais em VHF, 100 W por canal. 

10 1711318 10 Terminal Robustecido para Interoperabilidade com rádios P25. 

Lote 01 – Ampla concorrência 

Item na 

especif. 

técnica 

Código 

material 

SIAD 

Quant. Descrição/Especificação 

01 1439375 5 
Estação Rádio Base - ERB Troncalizada, Digital P25 Fase 2com 04 

(quatro) Canais de Voz e 1 (um) Canal de Dados em VHF. 

02 1715020 5 
Enlaces de Rádios Digitais IP, Ponto a Ponto, na faixa de 6 a 8 

GHz. 

03 1632191 8 Ar Condicionado Wall Mounted 24.000 BTU/h. 



 

 

 

 

2.2. LOTE EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE: 

2.3. O lote 02 é de cota reservada a participação exclusiva para contratação 

de ME e EPP, conforme estabelecido no art. 48, III, da LC nº123/2006. 

2.3.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta 

poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, 

aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 

colocado da cota principal. 

2.3.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a 

contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

04 1439588 14 Console de Despacho P25 Fase 2 Para Despachantes. 

05 1316567 1 Armário de Telecomunicações Outdoor com trocador de calor. 

06 1439898 41 Estação Repetidora Digital P25 Convencional. 

07 1715003 42 Enlaces de Rádios Digitais IP 4.9 GHz. 

08 1714953 1 Multiacoplador de 8 canais, com filtro pré-seletor. 

09 1714961 1 Combinador de antenas de 3 canais em VHF, 100 W por canal. 

Lote 02 – Reserva de Cota para Microempresa 

Item na especif. 

técnica 

Código material 

SIAD 

Quant. Descrição/Especificação 

10 1711318 1 Terminal Robustecido para 

Interoperabilidade com rádios P25. 

Lote 03 – Reserva de Cota para Microempresa 

Item na especif. 

técnica 

Código material 

SIAD 

Quant. Descrição/Especificação 

10 1711318 9 Terminal Robustecido para Interoperabilidade 

com rádios P25. 



 

2.3.3. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas 

reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a 

cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do 

pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art.8º, 

§ 4º do Decreto n.8.538, de 2015. 

 

2.4. LOTES PARA AMPLA CONCORRÊNCIA: 

2.4.1. Lotes 01 e03 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 

3.1. Atender necessidade de ampliação do sistema de rádio digital contemplada no 

convênio celebrado com a SENASP de número 879900/2018. 

3.2. A PMMG dispõe de infraestrutura de rádio digital P25 Fase 2 instalada e em 

funcionamento na região metropolitana de Belo Horizonte e no município de 

Uberlândia e necessita expandir sua comunicação de rádio digital para o interior do 

Estado, atendendo aos ditames legais e aos princípios da indisponibilidade do 

interesse público, da impessoalidade, da economicidade, da razoabilidade e da 

eficiência, dentre outros. Dessa forma, a aquisição de novos equipamentos para 

ampliação da cobertura de rádio digital deve prover a necessidade administrativa com 

a maior vantajosidade para o Erário, sendo imperioso que essa finalidade seja 

alcançada mediante seleção da proposta que atenda integralmente as condições 

deste Edital e oferte o menor preço, garantindo dessa forma a supremacia do interesse 

público. 

3.3. De acordo com a Resolução 674 da ANATEL de 13 de fevereiro de 2017 que 

trata do Regulamento Sobre Canalização e Condições de Uso de Radiofrequências na 

Faixa de 148 MHz a 174 MHz, a PMMG optou pelo padrão digital na tecnologia P25, 

na faixa de VHF, para o sistema de radiocomunicação convencional ou troncalizado 

devido ao melhor atendimento perante a topografia do Estado de Minas Gerais, por 



 

possuir tecnologia aplicada para missão crítica, por permitir o uso da faixa de 

frequência dedicada para Segurança Pública, além de preservar os investimentos já 

realizados pela PMMG, que desde 2013 vem adquirindo rádios fixos, móveis e 

portáteis digitais, no padrão P25, utilizando-os na rede de rádio analógica existente, 

devido à compatibilidade entre o padrão de rádio digital P25 e o sistema analógico. 

3.4. A ampliação da rede de rádio digital permitira a comunicação operacional com 

segurança, qualidade e possibilidade de integração com o COPOM da região 

metropolitana de Belo Horizonte bem como viabilizará futuras integrações com outros 

órgãos naquela região. 

3.5. Dentro do planejamento para o ano de 2020, encontra-se a necessidade de 

aquisição e implantação de Infraestrutura de Radiocomunicação Digital, na Tecnologia 

P25 fase 2, na faixa de VHF, para Regiões de Polícia Militar de Minas Gerais do 

Triângulo Mineiro, devidamente instalado e em plenas condições de funcionamento, e 

aquisição de infraestrutura P25 fase 1 para as demais Unidades Operacionais da 

Polícia Militar de Minas Gerais. 

3.6. Este projeto de ampliação da rede de rádio digital para a região do Triângulo 

Mineiro visa instituir os COPOMs Regionalizados bem como, digitalizar os municípios 

do interior de Minas Gerais de forma que eles tenham comunicação via rede de rádio 

digital com o seu COPOM Regional em atendimento ao previsto no Programa Minas 

Segura, 2ª Edição da PMMG, instituído pela Resolução nº 4826, de 26 de agosto de 

2019. 

3.7. Os Centros de Operações da Polícia Militar (COPOM) são unidades 

responsáveis por recepcionar as chamadas de emergência policial realizada pela 

população por meio do tridígito 190 e despachar os recursos policiais para 

atendimento destes acionamentos de segurança pública. Para realização do 

despacho é utilizado a rede de rádio digital integrada, a qual permite ao COPOM a 

comunicação direta com os policiais que atenderão aos chamados de emergência. Os 

Centros de Operações serão regionalizados e conforme Plano Estratégico 2020-2023 

da Polícia Militar de Minas Gerais, deverão ser implantados três COPOMs na região 

do Triângulo Mineiro. 



 

4 JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE  (LICITAÇÃO INTERNACIONAL

 PREGÃO PRESENCIAL) 

4.1. DA NECESSIDADE DE LICITAÇÃO INTERNACIONAL 

4.1.1. A Segurança Pública, enquanto atividade fim da Polícia Militar de Minas 

Gerais/CSA-TIC, realizada com o objetivo de proteger a sociedade, prevenindo e 

controlando manifestações de criminalidade e de violência, efetivas ou potenciais, 

garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da lei, exige uma série de 

equipamentos especiais que, em grande parte, são produzidos fora do território 

nacional. 

4.1.2. Verifica-se, da mesma forma, que o equipamento, objeto desta licitação 

não é atualmente produzido pela indústria nacional. 

4.1.3. Na maioria dos casos, as aquisições de equipamentos importados são 

feitas por intermédio de empresas nacionais, que ao comercializar o produto, 

acabam majorando os seus preços, muitas vezes em razão da que recai sobre o 

produto importado, outras em decorrência do lucro visado pela sociedade 

empresarial. 

4.1.4. Constata-se, neste caso, a necessidade de otimização do emprego dos 

recursos financeiros, objetivando a aquisição de bens e produtos de qualidade, com 

um custo menor.  

4.1.5. E, para tornar essa redução de custos possível, a adoção da licitação 

internacional permitirá à Administração adquirir o produto diretamente do fabricante 

estrangeiro, resultando em uma economia para o erário. 

4.1.6. A adoção da licitação internacional trará uma série de vantagens, dentre 

as quais podem ser citadas: 

4.1.6.1. possibilidade de aquisição de equipamentos com tecnologia mais 

avançada; 

4.1.6.2. redução do custo da aquisição, uma vez que sendo o bem adquirido 

diretamente do exterior, fica excluída a margem de lucro de empresas importadoras; 



 

4.1.6.3. não incidências de impostos que seriam pagos pela empresa importadora, 

visando a nacionalização do produto, e que pode representar, em alguns casos, uma 

economia de aproximadamente 40%, conforme levantamentos realizados. 

4.1.7. A economia trazida aos cofres públicos, em especial para o orçamento da 

Polícia Militar de Minas Gerais, permitirá a aquisição de mais equipamentos para 

serem utilizados na Segurança Pública. 

4.2. DA NECESSIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL 

4.2.1. Regulado pela Lei Federal n° 10.520/02 e regulamentado no Estado de 

Minas Gerais pela Lein°14.167/02 e pelo Decreto n°44.786/08, o pregão apresenta- 

se como modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, 

independentemente do valor da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é 

feita por meio de propostas e lances em sessão pública. 

4.2.2. O Decreto 44.786/2008 traz em seu texto a obrigatoriedade da utilização 

do pregão preferencialmente em sua forma eletrônica, estabelecendo que o uso da 

modalidade presencial deverá ser justificado. 

4.2.3. Diante da necessidade de realização de certame internacional, algumas 

peculiaridades do pregão eletrônico asseveram-se incompatíveis com as finalidades 

pretendidas. Dentre as quais podem ser citadas, por exemplo: o cadastramento 

prévio no site do Portal de Compras que exige algumas informações taxativas, tais 

como CNPJ, certidões negativas de débitos tributários, de menores de trabalho 

noturno, etc, exigências estas que restringiriam a participação de empresas 

estrangeiras, posto não se aplicarem ao licitante internacional. Soma-se a isso o fato 

de não existir uma versão do sistema em outro idioma que não o pátrio, o que por si 

só dificulta o acesso ao cadastro de licitante, bem como a inserção de propostas.  

4.2.4. A licitação internacional permite a participação de empresas estrangeiras, 

mesmo que que não possuem funcionamento no país e, para a aquisição pretendida 

a possibilidade de participação de empresas estrangeiras é primordial para a 

obtenção da redução de custos, mediante importação direta. 

4.2.5. Não bastasse, o pregão eletrônico não comporta o recebimento de 

propostas em moeda estrangeira, ao passo que a Administração Pública não poderia 

também exigir das licitantes estrangeiras a adoção do real, posto que tal medida 



 

infringiria as regras de comércio exterior, bem como a lei de licitações que prevê em 

seu art. 42 a possibilidade da licitante internacional apresentar sua proposta em 

moeda estrangeira. 

 

5 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS: 

6.1. Será permitida a participação de consórcio. 

 

7 QUALIFICAÇÃOTÉCNICA: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO DO 

BEM 

01 

Estação Rádio Base – ERB Troncalizada, 

DigitalP25Fase2com 04(quatro) Canais de Voz e 1 (um) 

Canal de Dados em VHF. 

COMUM 

02 
Enlaces de Rádios Digitais IP, Ponto a Ponto, na faixa de 6 

a 8 GHz. 
COMUM 

03 Ar Condicionado Wall Mounted 24.000 BTU/h. COMUM 

04 Console de Despacho P25 Fase 2 Para Despachantes. COMUM 

05 
Armário de Telecomunicações Outdoor com trocador de 

calor. 
COMUM 

06 Estação Repetidora Digital P25 Convencional. COMUM 

07 Enlaces de Rádios Digitais IP 4.9 GHz. COMUM 

08 Multiacoplador de 8 canais, com filtro pré-seletor. COMUM 

09 
Combinador de antenas de 3 canais em VHF, 100 W por 

canal. 
COMUM 

10 
Terminal Robustecido para Interoperabilidade com rádios 

P25. 
COMUM 



 

7.1. Para os lotes 01 e 02: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da 

Licitante para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 

10% (dez por cento) das quantidades apresentadas neste Anexo I; 

7.2. Caso o cálculo do percentual apresente número menor do que 1 ou fração, o 

número obtido deverá ser arredondado para cima. 

8 CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

 

8.1. A critério da administração, poderão ser solicitados prospectos, catálogos, 

folders, fichas técnicas ou outros documentos para comprovação de que os materiais 

ofertados atendem às especificações técnicas solicitadas no edital. Esse material, 

quando solicitado, será utilizado para verificação da conformidade das especificações 

técnicas da proposta comercial com o presente Termo de Referência. 

8.2. Da vistoria técnica 

8.3.  As empresas interessadas poderão realizar vistoria técnica até 03 (três) dias 

úteis anteriores à data da licitação a fim de tomarem conhecimento do (s) local (is) de 

fornecimento do objeto para realizar levantamento de custos de mão de obra, serviços 

de infraestrutura, além de materiais e equipamentos necessários à execução dos 

serviços contratados. 

8.4. A vistoria deverá ser agendada antecipadamente junto a Seção de Rádio do 

Centro de Tecnologia e Sistemas pelo telefone nº (31) 2123-1252 e será realizada no 

seguinte endereço: Av. Amazonas, n° 6.455, Bairro Gameleira, Belo Horizonte, MG 

em horário comercial (08:30h às 12:00h ou 13:00h às 17:00h).  

8.5. A vistoria é facultativa, mas não eximirá a licitante de cumprir com todas as 

obrigações exigidas neste Termo de Referência e instrumento convocatório. 

8.1. Das amostras ou protótipos: 

8.1.1. Para verificação da viabilidade técnica da proposta comercial, será 

necessária a disponibilização de amostra de infraestrutura de rádio P25 Fase 2 para 

realização de testes. 



 

8.1.2. Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor proposta e 

provisoriamente classificada em primeiro lugar, deverá apresentar sem nenhum ônus 

para o CSA-TIC/PMMG, amostra(s) ou protótipo(s) seguindo o mesmo padrão do 

especificado neste Termo de Referência, no Edital e seus Anexos. 

8.1.3. A PROPONENTE terá prazo de 20 dias corridos para realizar instalação da 

amostra de infraestrutura de rádio P25 Fase 2 e demonstrar o funcionamento do 

sistema proposto. Os testes deverão permitir a avaliação técnica das integrações 

exigidas. O prazo citado será iniciado imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances.  

8.1.4. A solicitação de que trata o subitem anterior informará a data e horário em 

que serão realizados a avaliação e julgamento técnico das amostras ou protótipos, 

que será público e aberto aos demais concorrentes. 

8.1.5. A PROPONENTE deverá providenciar amostra de infraestrutura de rádio 

P25 Fase 2 com cobertura de rádio nas imediações da DTS. 

8.1.6. A amostra de infraestrutura de rádio P25 Fase 2 deverá ser integrada ao 

sistema de rádio da RMBH por meio da interface ISSI e CSSI. 

8.1.7. A amostra  de infraestrutura de rádio P25 Fase 2 deverá ser instalada no 

site de comunicações da DTS e possuir todas as licenças e funções habilitadas 

conforme especificado neste Termo de Referência bem como software para 

programação, cabos de programação, antenas, cabos, conectores, suportes e demais 

acessórios necessários para realização de testes de todas as funcionalidades 

requisitadas. 

8.1.8. Para realização dos testes a PROPONENTE poderá utilizar infraestrutura de 

controlador central, para controle e gerência da amostra de infraestrutura de rádio P25 

Fase 2, de forma remota ou local para a realização dos testes práticos. 

8.1.9. A PROPONENTE deverá providenciar todos os materiais e serviços 

necessários para a realização dos testes práticos. 

8.1.10. A retirada dos equipamentos de rádio P25 Fase 2 instalados como 

amostra ou protótipo somente poderá ser realizada pelo licitante após transcorridos o 

prazo previsto para a execução dos testes pela Seção de Rádio/CTT da PMMG.  



 

8.1.11. A equipe técnica da Seção de Rádio/CTT da PMMG emitirá laudo em que 

constará aprovado sem restrições, aprovado com restrições ou reprovado. 

8.1.12. A hipótese de “aprovação com restrições” somente ocorrerá caso as 

citadas restrições refiram-se a itens de mera aparência (pormenores que não 

impliquem em incerteza para o pregoeiro, a equipe técnica e a equipe técnica de apoio 

quanto às especificações técnicas e, ainda, à qualidade, resistência, funcionalidade e 

durabilidade dos produtos ofertados. 

8.1.13. Na hipótese do item anterior, será concedido o prazo de 03 (três) dias 

úteis para correção das ressalvas, mediante os ajustes necessários ou apresentação 

de nova amostra ou protótipo, conforme o caso. 

8.1.14. Após as correções ou apresentação de nova amostra ou protótipo, a 

Equipe Técnica do CSA-TIC/PMMG emitirá novo laudo, em que constará aprovado ou 

reprovado. 

8.1.15. Não será aceita a proposta da licitante que não enviar amostra(s) ou 

protótipo(s), que não apresentá-los no prazo estabelecido ou que tiver a(s) amostra(s) 

ou protótipo(s) reprovado(s), sendo a licitante, neste caso, desclassificada do certame. 

8.1.16. Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no parágrafo anterior 

passar-se-á para a licitante seguinte, na ordem de classificação, para apresentar suas 

amostras ou protótipos nas mesmas condições. 

8.1.17. Uma vez aprovada a amostra ou protótipo de determinada licitante, será 

efetivada a aceitação de sua proposta no sistema, passando-se então para a sua 

habilitação. 

8.1.18. A verificação e análise de amostras ou protótipos baseia-se em testes de 

funcionalidades e integração, não se atendo apenas a quesitos técnicos de 

durabilidade ou resistência dos materiais empregados. 

8.1.19. A equipe técnica da Seção de Rádio do CTT terá o prazo de 10 (dez) dias 

úteis contados após a comunicação formal da PROPONENTE disponibilizando a 

amostra ou protótipo para realização dos testes. A Equipe deverá avaliar o resultado 

e emitir parecer. 



 

8.1.20. Os custos de Mão de obra, transporte, instalação, desinstalação, 

recolhimento e entrega e retirada de todos os equipamentos e materiais que compõem 

a amostra deverão correr por conta da PROPONENTE. 

8.2. Os testes práticos deverão possibilitar a comprovação da conectividade entre 

o sistema de rádio da PMMG, existente na RMBH, ao sistema de rádio proposto para 

o projeto de rádio do Triângulo Mineiro. 

8.3. Os testes práticos deverão possibilitar comprovação das características, 

qualidade, funcionalidade e desempenho da integração e funcionalidades 

consideradas essenciais para a prestação do serviço de segurança pública. Não 

alcançada a eficiência do sistema ou do funcionamento, a proposta será 

desclassificada por não atendimento às especificações técnicas e exigências 

editalícias. 

8.4. A PROPONENTE deverá providenciar, sem ônus para a CONTRATANTE, 

testes de integração da amostra de infraestrutura de rádio P25 Fase 2 capaz de 

permitir a avaliação dos seguintes itens: 

8.4.1. Integração entre controladores centrais utilizando a interface ISSI padrão 

P25 do sistema de rádio da RMBH; 

8.4.2. Integração das redes de rádio utilizando a interface CSSI padrão P25; 

8.4.3. Integração entre a rede de telefonia celular móvel e a rede de rádio, de modo 

que seja possível utilizar um smartphone para comunicação na rede de rádio P25 

ofertada. 

8.5. Os testes deverão ser realizados sem prejudicar os sistemas de rádio da 

PMMG em utilização e sem remanejar equipamentos da PMMG, devendo as 

integrações ocorrerem com o controlador central utilizando a rede de dados disponível 

nos locais de instalação dos controladores; 

8.6. Em até 24 horas após a fase de lances a PROPONENTE deverá apresentar 

roteiro técnico detalhando sua proposta para realização dos testes de 

integração da amostra de infraestrutura de rádio P25 Fase 2; 



 

8.7. A PROPONENTE deverá demonstrar o atendimento dos requisitos de 

integração previstos para as interfaces ISSI e CSSI, conforme padrão da tecnologia 

P25; 

8.7.1. Funcionalidades a serem verificadas nos testes de integração pela interface 

ISSI: 

• Roaming automático entre sistemas conectados via ISSI; 

• Afiliação e Autenticação de terminais em roaming; 

• PTT ID nos terminais em roaming; 

• Criptografia AES dos terminais em roaming; 

• Habilitar e desabilitar terminais em roaming; 

• Chamadas multigrupo em multi-sistemas – Chamadas no Controlador Central 1 e no 

Controlador Central 2; 

 

8.7.2. Funcionalidades a serem verificadas nos testes de integração pela interface 

CSSI: 

• Identificação do PTT ID dos terminais na Console de Despacho; 

• Desabilitar e habilitar rádio através da Console de Despacho; 

• Realizar Patch entre grupos de conversas nativos de diferentes controladores 

centrais; 

•              Console de Despacho de diferentes fabricantes se conectando em ambos 

sistemas. 

 

8.8. Os testes deverão permitir a criação de um mesmo grupo de conversação 

composto por terminais de rádio do sistema de rádio da RMBH (existente), terminais 

de rádio afiliados pela amostra de infraestrutura de rádio P25 Fase 2 e terminais 

smartphones da solução proposta, utilizando a interface ISSI bem como a interface 

CSSI; 

8.9. Da documentação técnica de interoperabilidade: 

8.9.1. Após a etapa de lances, a licitante detentora da melhor proposta e 

provisoriamente classificada em primeiro lugar, terá prazo de 20 dias para 



 

apresentar, sem nenhum ônus para o CSA-TIC/PMMG, certificado emitido 

por órgão ou organização credenciada P25 atestando que as interfaces 

ISSI e CSSI atendem aos requisitos técnicos do padrão P25.   

 

9 DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

9.1. Prazo de Entrega: 

9.2. O prazo máximo para entrega e instalação dos produtos constantes do objeto 

será contado a partir do recebimento da nota de empenho até a definitiva instalação, 

integração e pleno funcionamento dos itens conforme suas características técnicas. 

9.3. Os prazos de entrega, quantitativo bem como os locais de instalação/entrega de 

cada item serão contados em dias corridos, conforme indicado na tabela abaixo: 

PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO 

Lotes 
Código 

material SIAD 
Quant. Descrição/Especificação Prazo 

01, 02 

e 03 

1439375 

 
5 

Estação Rádio Base - ERB Troncalizada, Digital P25 

Fase 2 com 04(quatro) Canais de Voz e1(um) Canal de 

Dados em VHF. O exato local de entrega/instalação 

está definido no projeto técnico. 

150 

Dias 

 

1715020 

 

5 

Enlaces de Rádios Digitais IP, Ponto a Ponto, na faixa 

de 6 a 8 GHz. O exato local de entrega/instalação está 

definido no projeto técnico. 

 

1632191 

 

8 

Ar Condicionado Wall Mounted 24.000 BTU/h. O 

exato local de entrega/instalação está definido no 

projeto técnico. 

 

1439588 

 

14 

Console de Despacho P25 Fase 2 Para Despachantes. 

O 

exato local de entrega/instalação está definido no 

projeto técnico. 

 

1316567 

 

1 

Armário de Telecomunicações Outdoor com trocador 

de calor. O exato local de entrega/instalação está 

definido no projeto técnico. 



 

 

1439898 

 

41 

Estação Repetidora Digital P25 Convencional. O 

exato local de entrega/instalação está definido no 

projeto técnico. 

1715003 42 
Enlaces de Rádios Digitais IP 4.9 GHz. O exato local 

de entrega/instalação está definido no projeto técnico. 

 

1714953 

 

1 

Multiacoplador de 8 canais, com filtro pré-seletor. O 

exato local de entrega/instalação está definido no 

projeto técnico. 

 

1714961 

 

1 

Combinador de antenas de 3 canais em VHF, 100 W 

por canal. O exato local de entrega/instalação está 

definido no projeto técnico. 

 

1711318 

 

10 

Terminal Robustecido para Interoperabilidade com 

rádios P25. Entregues no CTT/PMMG. 

 

9.4. Os equipamentos deverão ser entregues devidamente embalados de forma 

a não serem danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, 

assinalando-se na embalagem, marca, destino, número de licença de importação ou 

documento equivalente, quando for o caso, e as demais características que o 

identifiquem. 

9.5. Todos os equipamentos serão adquiridos com recursos oriundos de Convênio 

celebrado entre a Polícia Militar de Minas Gerais e a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública 

/ Ministério da Justiça - SENASP/MJ, deverão ser entregues com etiqueta adesiva na 

qual conste o Convênio nº 879900/2018. Maiores informações referente a etiqueta a 

ser fixada nos equipamentos disponível em 

http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o- uso-da-marca-do-

governo-federal-arquivos/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal- janeiro-

2019_v06.pdf : 

http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-


 

 

 

9.6. Deverão acompanhar os equipamentos 02 (duas) vias da NOTA FISCAL com 

as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário a 

conferência do equipamento. 

9.7. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados dos certificados de 

garantia do fabricante ou fornecedor. 

 

10 DO RECEBIMENTO DOS BENS 

10.1. A entrega dos equipamentos deverá ser realizada no prazo estipulado na 

cláusula anterior, contados do envio da nota de empenho, no endereço indicado pela 

contratante perante a Comissão de Avaliação e Recebimento de Materiais–CPARM, 

designada pelo Centro de Tecnologia em Telecomunicações, que adotará os 

seguintes procedimentos de recebimento: 

10.1.1. Provisoriamente: de posse da nota de empenho, do contrato e da(s) nota(s) 

fiscal(is) original(is) dos equipamentos instalados, a Seção de Tecnologia (STIC) da 

sede de Região Policial Militar (RPM), na região do Triângulo Mineiro, receberá 

provisoriamente os bens mediante recibo para posterior verificação da conformidade 

das especificações técnicas. 

10.1.2. Definitivamente: a partir do recebimento provisório, mediante seu 

recebimento pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais 



 

(CPARM), após a verificação da conformidade e integridade dos bens entregues, bem 

como da realização de testes de funcionamento (a critério da CONTRATANTE) e, 

sendo aprovados, fará o seu recebimento definitivo, mediante expedição de termo 

próprio, em conformidade com as normas internas, num prazo de até 60 (sessenta) 

dias, contados da data do comunicação oficial do recebimento provisório. 

10.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá após o recebimento provisório de que o 

sistema se encontra instalado e em condições de funcionamento, bem como depois 

de verificada a conformidade do que foi entregue de acordo com as especificações 

contidas neste termo de referência, com emissão de Parecer Técnico da CPAMP 

atestando que o sistema se encontra instalado e em condições de funcionamento e 

após efetuado o devido treinamento, conforme disposto no termo de referência 

(Anexo I e Apêndices do Anexo I). 

10.1.4. Na hipótese de não atendimento do prazo legal previsto referente ao subitem 

anterior, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

do esgotamento do prazo. 

10.1.5. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela Polícia Militar de Minas 

Gerais não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou 

qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, 

verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no 

art. 18 da Lei n.º8.078/90. 

10.2. O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade 

com as especificações constantes do Edital, consideradas também as condições 

verificadas no teste da amostra ou protótipo, obriga a CONTRATADA a providenciar 

sob suas expensas os reparos, substituição do bem, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados a partir do recebimento da notificação, ficando o pagamento suspenso 

até a efetiva e regular entrega do objeto condições de ser aceito. 

10.3. Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA a Administração 

reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATADA para aplicação de 

penalidades. 

10.4. Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA os 

prazos de pagamento serão suspensos e considerado o fornecimento em atraso, 



 

sujeitando-a à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o 

caso, a outras sanções estabelecidas em lei e neste instrumento. 

10.5. O armazenamento e a guarda temporários dos equipamentos serão de 

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo-lhe arcar com todos os custos 

envolvidos, tais como aluguel do local, os seguros pertinentes e demais encargos 

envolvidos, segurança patrimonial, dentre outros que se fizerem necessários. 

10.6. Todas as providências, despesas, encargos e diligências necessárias à efetiva 

instalação e entrega do objeto contratado serão de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA, estando inclusas no preço. 

10.7. Cronograma físico-financeiro: 

10.7.1. Não se aplica. 

 

11 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art.70 da Lei nº 8.666, de1993. 

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à ordenador de despesas para deliberação e providências cabíveis. 

 

12. DO PAGAMENTO  



 

12.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração 

Financeira-SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no 

prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento 

definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela 

CONTRATANTE. 

12.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à 

CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, 

acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se 

referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva comprovação da 

execução do objeto, se houver. 

12.1.2. O pagamento feito a licitante brasileira, a estrangeira com autorização para 

funcionamento em território brasileiro (considerada nacionalizada para todos os fins) e 

ainda, a estrangeira não estabelecida no Brasil, que cotarem suas propostas em 

moeda estrangeira será efetuado em Reais (R$), mediante conversão pela taxa de 

câmbio, de compra, utilizado no dia do pregão para fins de julgamento das propostas, 

o qual obrigatoriamente será constado em ata da seção do pregão.  

12.1.3. Todas as operações financeiras serão efetivadas por meio do Banco do 

Brasil S/A. 

12.1.4. No caso de adjudicação à empresa não estabelecida no Brasil, esta deverá 

apresentar Commercial Invoice, acompanhada do seu respectivo packing list, emitida 

pelo exportador em formulário próprio, representando a operação comercial. Essa 

fatura comercial serve para formalizar o pedido de compra da mercadoria e servirá de 

base para a obtenção das licenças de importação junto aos órgãos anuentes. O 

documento deve conter os seguintes itens: nome e endereço do exportador e do 

importador; tipo de transporte; locais de embarque e de desembarque; País de Origem, 

País de Aquisição, País de Procedência, descrição completa da mercadoria; 

quantidade, peso bruto e líquido; moeda, preço unitário, valor total; custo de transporte, 

demais despesas relativas à mercadoria, termos ou condições de venda 

(INCOTERMS); assinatura do exportador; modalidade de pagamento; tipo de 

embalagem, número / marca de volumes; data de emissão. 



 

12.1.5. As despesas referentes à abertura da carta de crédito documentário junto 

ao Banco do Brasil serão por conta da CONTRATADA, sendo que, se ocorrerem 

emendas ao crédito documentário, por incorreções nas informações prestadas pela 

contratada, os custos serão por sua conta e risco. 

12.1.6. O crédito documentário será efetuado na modalidade confirmado, 

irrevogável e intransferível. 

12.1.7. Na hipótese de atraso do pagamento atribuível à contratada estrangeira 

por execução do objeto, e sendo o pagamento feito mediante carta de crédito, as 

despesas referentes à renovação ou prorrogação do crédito documentário junto ao 

Banco do Brasil S/A, serão por ela custeados, sem prejuízo das respectivas sanções 

contratuais. 

12.1.8. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 

(DANFE) juntamente  com  o  objeto  e  deverá  realizar  a  verificação  da validade da 

assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à 

disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a 

concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria 

da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. 

12.1.1. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado ao recebimento definitivo e ao 

parecer de conformidade da CPARM, conforme previsto neste termo de referência. 

12.1.9. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da 

reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE. 

12.1.10. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o 

valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo 

pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia 

–SELIC. 

12.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação 

previstos no Edital durante todo o período de execução do objeto contratado. 



 

12.3. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do 

faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores 

por meio do e-mail:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. 

 

13 DO CONTRATO: 

13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado 

vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 

10.520/2002. 

13.2. A partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais, o contrato terá vigência até 31 de dezembro do ano da nota de empenho, sem 

prejuízo do prazo de Garantia constante no Termo de Referência e seus apêndices. 

 

14 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA: 

14.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art.58 e §§1ºe2º, do artigo 67 

da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para 

acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração. 

14.1.1. Fica designado o servidor: Chefe da Seção de Rádio do CTT/PMMG. 

14.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na 

execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, 

para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

14.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou 

desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de 

natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei 

civil. 

mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br


 

14.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto 

da contratação, caso esteja em desconformidade com as especificações do Edital, 

seus anexos e proposta da CONTRATADA. 

14.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do 

Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para 

adoção das medidas convenientes, consoante disposto no §2ºdo art. 67 da 

Leinº.8.666/93. 

14.5.1. Caberá ao ordenador de despesas os controles administrativos/financeiros 

necessários ao pleno cumprimento do contrato. 

 

15 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação 

orçamentária12510618111042710001449052061030,12510618111042710001 44 90 

52 12 24 10 e 1251 06 181 110 4271 0001 44 90 52 06 24 10 conforme Memorando 

40.112.2, Convênio SENASP 879900/2018, SIAFI9211262. 

 

16 DAS GARANTIAS: 

16.1. Das garantias pecuniárias do contrato 

16.1.1. Por ocasião da celebração do contrato, no ato da assinatura, a 

Administração exigirá da contratada a prestação de garantia contratual 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, mediante uma das 

seguintes modalidades à escolha do Contratado: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes serem 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda; 

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária. 



 

 

16.1.2.  Para a prestação de garantia contratual, a CONTRATADA deverá 

recolher a modalidade de prestação de garantia contratual escolhida, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato, e apresentar 

comprovante ao CTT/PMMG. 

16.1.3. Sem prejuízo das sanções previstas em Lei e neste Edital, a não 

prestação da garantia exigida configurará descumprimento contratual e será 

considerada causa para rescisão contratual, implicando na imediata anulação da Nota 

de Empenho emitida. 

16.1.4. As modalidades de garantia não poderão ter condições que dificultem o 

seu saque e deverão ser aceitas pelo CTT/PMMG. 

16.1.5. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento 

de obrigação não cumprida ou de multa aplicada, inclusive indenização a terceiros, 

assegurado o contraditório e ampla defesa, o Contratado deverá proceder à respectiva 

reposição no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, contado da data em que for 

notificada pelo CTT/PMMG. 

 

16.2. Garantia do produto/serviço: 

16.2.1. Garantia será a estabelecida no Apêndices I e II do Anexo I - Termo de 

Referência. 

 

17 DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. É permitido à CONTRATADA subcontratar até 50% do objeto destes lotes. 

17.2. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação, 

constituída pelos equipamentos de infraestrutura de rádio P25. 

17.3. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a que vierem a ser 

subcontratadas serão indicadas e qualificadas pela licitante melhor classificada 

juntamente com a descrição dos bens a serem por elas fornecidos e seus respectivos 

valores; 



 

17.4. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação: 

17.4.1. apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o 

prazo para regularização previsto no §1º do art. 4º do Decreto nº8.538, de 2015; 

17.4.2. substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de 

extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a 

sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, 

hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente 

subcontratada; 

17.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela 

padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade 

da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento 

das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

18 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

18.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

19 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

19.1. Da Contratada: 

19.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 



 

19.1.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos e de sua 

proposta comercial, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 

as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

19.1.1.2. O objeto entregue deve estar acompanhado do manual do usuário, com 

uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica 

autorizada; 

19.1.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de1990); 

19.1.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  

19.1.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto no item anterior, com a devida comprovação; 

19.1.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, obrigação esta estendida às subcontratadas; 

19.1.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

19.1.2. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou 

a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 

obrigações assumidas. 

19.1.3. Realizar os treinamentos previstos conforme termo de referência do Anexo I 

e Apêndices (Edital de Licitação). 

19.1.4. Fornecer objeto contratado de acordo com as normas técnicas homologadas 

pela ANATEL conforme termo de referência do Anexo I e seus Apêndices (Edital de 

Licitação). 

19.1.5. Atender prontamente as orientações e exigências da CONTRATANTE 

relativas à execução do objeto contratado. 



 

19.1.6. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de suspender, recusar, mandar 

substituir, reparar, desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de 

acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas neste documento. 

19.1.7. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, 

responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos 

materiais. 

19.1.8. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens 

solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e 

desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo 

de referência. 

19.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência. 

19.1.10. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento 

dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da 

CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência. 

19.1.11. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução 

do objeto, no prazo estabelecido nos Apêndices I e II do Anexo I. 

19.1.12. Permitir o livre acesso, dos servidores da SENASP/MJ e dos órgãos de 

controle, aos processos, documentos, informações e locais referentes à execução dos 

CONVÊNIO SENASP/MJ nº879900/2018. 

 

19.2. Da Contratante: 

19.2.1. São obrigações da Contratante: 

19.2.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

19.2.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 

para fins de aceitação e recebimento definitivo; 



 

19.2.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

19.2.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

19.2.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

19.2.2. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a 

CONTRATADA regularizar as falhas observadas. 

19.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA. 

19.2.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares. 

19.2.5. Exigir a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias, 

trabalhistas e previdenciárias através dos documentos pertinentes. 

19.2.6. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega. 

19.2.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 

de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

20 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 

45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil 

e criminal, às seguintes sanções: 

20.1.1. advertência por escrito; 

20.1.2. multa de até: 

20.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor do objeto não executado; 



 

20.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após ultrapassado o prazo 

de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou 

defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor 

ou, ainda fora das especificações contratadas; 

20.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação 

pertinente. 

20.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

20.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos 

termos do art.7º da Lei 10.520, de 2002; 

20.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

20.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 

previstas nos itens 20.1.1,20.1.3,20.1.4,20.1.5. 

20.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de 

pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou 

judicialmente. 

20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução 

contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de 

janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de1993 e Lei Estadual nº14.184, 

de 2002. 

20.5. O ordenador de despesas, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos 

fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados. 



 

20.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da 

CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração 

ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo 

sancionatório. 

20.7. As sanções relacionadas nos itens 20.1.3, 20.1.4 e 20.1.5 serão 

obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 

Contratar com a Administração Pública Estadual–CAFIMP. 

20.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento 

de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas 

àqueles que: 

20.8.1. Retardarem a execução do objeto; 

20.8.2. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

20.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal. 

20.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto 

Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, 

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização–PAR. 

20.10. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas ou profissionais que: 

20.10.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

20.10.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 



 

20.10.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

  



 

 

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS 

APÊNDICE I DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DO OBJETO: 

O objeto da presente licitação compreende a aquisição e implantação de infraestrutura de 

radiocomunicação digital padrão P25 troncalizado e convencional, na faixa de frequência 

VHF, incluindo os materiais descritos a seguir: 

RELAÇÃO DE MATERIAIS 

 

Item 

Código 

material 

SIAD 

 

Quant. 
Descrição/Especificação 

1 
 

1439375 

 

5 

 

Estação Rádio Base - ERB Troncalizada, Digital P25 Fase 

2com 04 (quatro) Canais de Voz e 1 (um) Canal de Dados em 

VHF. 

2 1715020 5 
Enlaces de Rádios Digitais IP, Ponto a Ponto, na faixa de 6 a 8 

GHz. 

3 1632191 8 Ar Condicionado Wall Mounted 24.000 BTU/h. 

4 1439588 14 Console de Despacho P25 Fase 2 Para Despachantes. 

5 1316567 1 Armário de Telecomunicações Outdoor com trocador de calor. 

6 1439898 41 Estação Repetidora Digital P25 Convencional. 

7 1715003 42 Enlaces de Rádios Digitais IP 4.9 GHz. 

8 1714953 1 Multiacoplador de 8 canais, com filtro pré-seletor. 

9 1714961 1 Combinador de antenas de 3 canais em VHF, 100 W por canal. 

10 1711318 10 Terminal Robustecido para Interoperabilidade com rádios P25. 

 



 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação compreende a aquisição e implantação de 

infraestrutura de radiocomunicação digital na tecnologia P25, na faixa de frequência VHF. 

2. OBJETIVO GERAL 

2.1. Expandir para o interior do Estado de Minas Gerais a digitalização da rede de 

radiocomunicação mediante aquisição de equipamentos de infraestrutura P25 e de 

equipamentos de infraestrutura para sites de telecomunicações, na busca de uma 

comunicação mais segura, integrada e eficiente para o enfrentamento da violência e da 

criminalidade, com foco no suporte às operações de segurança pública, provendo melhor 

atendimento ao cidadão. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1. Implantar redes de rádios digitais criptografadas, integradas bem como ampliar a 

cobertura de rádio digital em substituição às redes de rádio analógicas, conforme preiceitua 

o Plano Estratégico 2020-2023 da Polícia Militar de Minas Gerais;  

3.2. Ampliar a cobertura de radiocomunicação digital para o interior do Estado, 

aumentando a segurança das comunicações; 

3.3. Implantar COPOM’s regionalizados com comunicação da rede de rádio digital 

integrada para permitir o despacho eficiente e otimizado dos recursos operacionais; 

3.4. Possibilitar a concorrência entre fabricantes de infraestrutura de rádio P25; 

3.5. Possibilitar a utilização da infraestrutura de controladores centrais existentes, 

utilizando de forma racional os investimentos já realizados em tecnologia de 

radiocomunicação;  

3.6. Implementar sistema de radiocomunicação digital no Triangulo Mineiro, 

devidamente instalado e integrado ao sistema de rádio existente na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, tudo em plenas condições de funcionamento, conforme as 

especificações técnicas, quantidades, condições comerciais e demais informações 

descritas no Termo de Referência do presente Instrumento Convocatório. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



 

4.1. Cada item do Projeto Técnico de Radiocomunicação está especificado neste edital 

e envolve tanto a parte de equipamentos de radiocomunicação quanto toda a infraestrutura 

de apoio e interligação do sistema para prover a comunicação em situações emergenciais 

ou críticas. Neste contexto, considera-se a existência de equipamentos do tipo Estações 

Rádio Base (ERB), repetidoras digitais, sistema irradiante, rádio enlace, consoles de 

despacho, switches, roteadores e demais acessórios, recursos de integração, implantação 

de softwares e aplicativos, entre outros. 

4.2. As especificações técnicas constam os requisitos mínimos para o fornecimento de 

infraestrutura de radiocomunicação digital P25. A CONTRATADA deverá integrar as ERB’s 

e Estações Repetidoras a um controlador central em Belo Horizonte. Havendo a 

necessidade de instalação de outro controlador além do existente na RMBH, a Contratada 

deverá prever também a integração entre controladores por meio da interface ISSI e CSSI, 

de acordo com o padrão de rádio digital P25.    

4.3. A Rede de Radiocomunicação Digital será dividida em 02 (dois) Sistemas: Sistema 

de Radiocomunicação Digital e Sistema de Transmissão de Dados. 

5. VISÃO GERAL DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 

5.1. Este item tem por objetivo apresentar a descrição geral do sistema de 

radiocomunicação digital, estabelecendo as características e quantidades mínimas 

necessárias para a implantação do sistema digital, na tecnologia P25, na faixa de 

frequência VHF, para operar em modo troncalizado e em modo convencional nas redes de 

policiamento da Polícia Militar de Minas Gerais nas cidades do Triângulo Mineiro.  

5.2. As características técnicas especificadas neste Edital são as exigências mínimas 

de funcionalidades requeridas para aplicação na Policia Militar de Minas Gerais, e elas 

deverão estar em conformidade com os requisitos estabelecidos em cada item. 

5.3. O Sistema prevê a instalação de Estações Rádio Base e Estações Repetidoras 

Digitais nas cidades do Triângulo Mineiro, as quais deverão ser controladas e gerenciadas 

por um controlador central instalado na cidade de Belo Horizonte, provendo todas as 

funcionalidades descritas neste termo de referência através de backbone de rádio enlace 

em Protocolo IP, com roteamento automático, em integração ao atual sistema de enlace de 

dados na faixa de 6 a 8 GHz da PMMG na RMBH e também à Rede de Governo, a ser 

disponibilizada pela PMMG. Desta forma, a CONTRATADA, responsável pela instalação 

do sistema de transmissão de dados e voz deverá instalar os rádios enlaces que permitam 

a interligação do sistema P25 com a Rede de Governo ou outra solução disponibilizada, 



 

prevendo os dispositivos e interfaces necessárias, tais como, rádio de dados ponto a ponto, 

switches, roteadores, antenas, etc. 

5.4. A CONTRATADA também deverá utilizar e configurar as rotas de interligação e/ou 

redundância, utilizando os meios de transmissão (fibra óptica, enlace de rádio, internet de 

terceiros ou outra solução) quando disponibilizados pela PMMG. 

5.5. Os equipamentos deverão ter interface ethernet para conexão com Enlace IP até 

a rede que integrará as Estações Rádio Base, as Repetidoras Digitais e as Consoles de 

Despacho ao Controlador Central em Belo Horizonte. As repetidoras deverão possuir todo 

hardware, software e licenças habilitadas para funcionamento de forma isolada ou 

conectada via interface ethernet e deverá ser fornecida a solução nos sites para a conexão 

IP das repetidoras. 

5.6. Os Enlaces IP poderão ter antenas conectorizadas ou antenas integradas, 

dependendo da necessidade da região analisada pela Empresa Fornecedora. As 

repetidoras deverão possuir todo software, hardware e licenças necessárias para 

funcionamento em sistema de radiocomunicação digital P25 Fase 2. 

5.7. Na construção do Sistema de Radiocomunicação e no Sistema de transmissão de 

Dados e Voz da Polícia Militar, a CONTRATADA deverá fornecer o mapeamento da rede 

de endereçamento IP com sua respectiva autenticação de acesso. 

5.8. Todos os equipamentos de infraestrutura P25 especificados deverão ser 

entregues instalados, configurados e funcionando nas cidades definidas pela PMMG. 

5.9. A Empresa CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais necessários para 

as instalações e o perfeito funcionamento dos equipamentos constantes no Anexo I – 

Termo de Referência, mesmo que não listados no Termo de Referência. 

5.10. A CONTRATADA deverá fornecer todas as licenças necessárias para o 

funcionamento do sistema P25 Fase 1, para o sistema P25 Fase 2 e para todos os terminais 

robustecidos que se afiliarem ao Controlador Central, conforme as necessidades 

especificadas nesse edital. As licenças deverão ser permanentes. A empresa 

CONTRATADA não poderá cobrar por nenhuma licença extra para o perfeito 

funcionamento do sistema e para cadastramento de terminais. 

5.11. As exigências de cumprimento das normas do P25 e das licenças constam nas 

especificações técnicas da ERB, das repetidoras, das consoles de despacho e dos 

terminais robustecidos. 

6. DA UTILIZAÇÃO DE INFRAESTUTURA DE CONTROLADOR CENTRAL 

EXISTENTE OU INSTALAÇÃO DE NOVO CONTROLADOR CENTRAL  



 

6.1. Buscando maior economicidade bem como a utilização racional dos bens públicos, 

a PMMG facultará a utilização do parque tecnológico existente (controladores centrais) para 

a implantação do projeto de radiocomunicação digital na região do triângulo Mineiro. 

6.2. Havendo compatibilidade técnica poderá ser utilizada a infraestrutura de 

controlador central existente na PMMG ou o fornecimento de novo controlador central para 

implementação do projeto de ampliação da rede de rádio. Em ambos os casos o controlador 

central deverá ser instalado em Belo Horizonte, em local a ser definido pela DTS. 

6.3. A empresa CONTRATADA deverá instalar ou atualizar e/ou expandir o controlador 

central que será utilizado para execução do projeto, de acordo com a necessidade. 

6.4. O novo controlador central ou a infraestrutura de controlador central que será 

atualizada deverá possuir a mesma garantia dos demais equipamentos de infraestrutura 

que compõem o projeto de rádio;  

6.5. No caso de utilização de outro controlador central P25, diferente do atualmente 

utilizado no sistema de rádio da PMMG na RMBH (sistema da marca Motorola), o novo 

controlador ou o controlador central reaproveitado (sistema da marca Tait atualmente em 

funcionamento em Uberlândia) deverá ser integrado ao controlador central do sistema de 

rádio da RMBH, utilizando a interface ISSI (padrão P25). A interface ISSI padrão P25 já 

está disponível no controlador central da RMBH e deverá ser utilizada para integração dos 

controladores centrais que vierem a compor o sistema de rádio da PMMG. 

6.6. A integração deverá permitir a operação simultânea de até 16 (dezesseis) grupos 

de conversação. 

6.7. A empresa que propor a utilização do controlador central existente em Uberlândia 

ou que propor a utilização de um novo controlador central deverá providenciar, sem ônus 

para a CONTRATANTE, uma amostra de infraestrutura de rádio P25 Fase 2 para 

realização de testes práticos que permita confirmar a viabilidade técnica da integração entre 

controladores centrais utilizando a interface ISSI padrão P25 do sistema de rádio da RMBH. 

Os testes práticos relativos à amostra deverá ser realizada sem prejudicar os sistemas de 

rádio da PMMG em utilização e sem remanejamento de equipamentos da PMMG, devendo 

as integrações ocorrerem de forma remota, utilizando a rede de dados. 

6.8. A empresa CONTRATADA que optar por utilizar o controlador central de 

propriedade da PMMG, da marca Tait, que se encontra instalado na cidade de Uberlândia, 

para ser utilizado no projeto de ampliação da digitalização, deverá transportá-lo e realizar 

sua reinstalação em Belo Horizonte, em local a ser indicado pela PMMG, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 



 

6.9. No caso de movimentação do equipamento existente, o sistema que atualmente 

utiliza tal controlador central em Uberlândia não poderá ser interrompido, devendo a 

CONTRATADA providenciar meios para realizar a movimentação do equipamento sem 

inviabilizar as comunicações de rádio em Uberlândia. 

6.10. O aproveitamento do controlador central existente ou a instalação de novo 

controlador central poderá ser implementada desde que sejam providos, no mínimo, os  

recursos, funcionalidades e capacidades consideradas essenciais para a PMMG, os quais 

devem estar presentes em cada controlador central que vier a compor o projeto de 

ampliação da rede de rádio digital da PMMG. A seguir estão listados os recursos, 

funcionalidades e capacidades consideradas essenciais para a PMMG: 

6.10.1.1. Possuir capacidade mínima para controlar o sistema P25 atual, instalado, mais a 

ampliação necessária para viabilizar a digitalização prevista neste TERMO DE 

REFERÊNCIA; 

6.10.1.2. Servidor para integração, conectividade e exploração da cobertura de telefonia 

móvel no sistema de rádio digital P25, permitindo a utilização de terminais smartphones 

como um terminal da rede de rádio. Deve incluir solução completa para utilização de 

terminais smartphones como terminais de rádio na rede P25, explorando a cobertura de 

telefonia móvel para ampliar o alcance do sistema de rádio digital; 

6.10.1.3. Servidor de Coordenadas Geográficas GPS/AVL que permita a localização dos 

terminais de rádio; 

6.10.1.4. Funcionalidade de reagrupamento dinâmico de terminais e gerenciamento 

completo de toda planta instalada do sistema; 

6.10.1.5. Funcionalidade que permita habilitar e desabilitar terminais de rádio em caso de 

Perda/Extravio de Rádios Móveis e Portáteis; 

6.10.1.6. Servidor para gravação de voz de todas as conversações da rede de rádio a ser 

ampliada; 

6.10.1.7. Servidor para gerenciamento e supervisão de falhas; 

6.10.1.8. Servidor para gerenciamento de rádio enlaces utilizados na conexão dos 

equipamentos de cada sistema;   

6.10.1.9. Servidor para reprogramação das chaves de encriptação através da interface 

aérea. 

6.11. Para implementação dos recursos e capacidades consideradas essenciais para a 

PMMG, deverão ser observadas as especificações técnicas de cada item/servidor, tomando 

por base a especificação técnica utilizada na contratação do sistema de rádio da RMBH, 



 

incluindo eventuais atualizações tecnológicas disponíveis, naquilo que for aplicável. As 

especificações técnicas mínimas dos itens essenciais, os quais deverão estar disponíveis 

no controlador central estão contidas no APÊNDICE II do ANEXO I ao Termo de Referência. 

7. CONTROLADORES CENTRAIS DOS SISTEMAS DE RADIO P25 

TRONCALIZADOS EM UTILIZAÇÃO NA PMMG E QUE PODERÃO SER UTILIZADOS 

PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE RÁDIO 

7.1. SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P25 TRONCALIZADO INSTALADO NA RMBH 

7.1.1. A PMMG possui sistema de radiocomunicação digital troncalizado P25 Fase 2 e 

convencional P25 Fase 1, integrado e conectado a um Controlador Central na cidade de 

Belo Horizonte. O sistema foi adquirido com a realização de processo licitatório  no ano de 

2015, do qual participaram as empresas Tait Comunicações Brasil Ltda (Tait), Harris 

Comunicações e Participações do Brasil Ltda (Harris) e Motorola Solutions Ltda (Motorola), 

através do Pregão Presencial Internacional para Registro de Preços n° 368/2015, conforme 

Edital e Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial disponível no site de compras 

do Estado de Minas Gerais (www.compras.mg.gov.br). 

7.1.2. O sistema da RMBH, fabricado e fornecido pela empresa Motorola Solutions, 

possui controlador central Astro 25, série M2 Core, com capacidade para controlar até 75 

Estações Rádio Base, 500 (quinhentos) canais de conversação/talkgroups, 125 (cento e 

vinte e cinco consoles de despacho) e 16.000 (dezesseis mil) usuários entre rádios móveis, 

fixos e portáteis digitais. 

7.1.3. O sistema, ainda em garantia contratual, está em plena operação na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e possui os seguintes recursos instalados: 

7.1.3.1. 15 (quinze) ERB’s troncalizadas, P25 Fase 2 (Repetidoras GTR 8000), em 15 sites 

que trafegam dados e voz e estão conectadas ao Controlador Central via rede IP, 

totalizando 96 (noventa e seis) repetidoras P25 Fase 2; 

7.1.3.2. 03 (três) Repetidoras Convencionais P25 Fase 1 (Repetidoras GTR 8000) 

conectadas ao Controlador Central via IP – Sete Lagoas, Ouro Preto e Araxá; 

7.1.3.3. 01 (um) Servidor de Gravação de Voz (Plataforma Astro 25 MCC7500 AIS, Nice 

Inform Servidor) - conectado ao Controlador Central; 

7.1.3.4. 01 (um) Servidor de Coordenadas GPS/AVL (Plataforma UNS Motorola Unified 

Network Services) - conectado ao Controlador Central; 

7.1.3.5. 01 (um) Servidor de Gerenciamento de Chaves de Encriptação Aérea – OTAR 

(Plataforma ASTRO 25 KMF) - conectado ao Controlador Central; 

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


 

7.1.3.6. 01 (um) Servidor de WAVE™ – que amplia as comunicações permitindo que 

terminais robustecidos, smartphones, tablets e computadores se comuniquem 

seguramente na rede P25 - conectado ao Controlador Central via IP por meio da rede de 

dados móveis; 

7.1.3.7. 01 (um) Servidor de Gerenciamento e Supervisão de Falhas – monitoramento dos 

sites por IP (MOSCAD); 

7.1.3.8. 01 (um) Servidor de Gerenciamento dos Rádios Enlaces (Plataforma Alcatel - 

Lucent 5620 Service Aware Manager); 

7.1.3.9. 26 (vinte e seis) pares de Enlaces de Rádio Digitais – utilizados para conectar os 

sites de repetição e o Centro de Despacho (COPOM) ao Controlar Central; 

7.1.3.10. 38 (trinta e oito) Consoles de Despacho (Console de Comunicação e Despacho 

MCC 7100) que compõe o Sistema de Despacho da PMMG; 

7.1.3.11. 3 (três) Consoles de Despacho (Console de Comunicação e Despacho MCC 7100) 

que compõe o Sistema de Despacho do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

(CBMMG); 

7.1.3.12. 01 (um) Sistema de Gerenciamento da Infraestrutura P25 (HP Z420 workstation). 

7.1.4. Uma das 15 ERB’s existentes no sistema de rádio da RMBH foi recebida por 

doação da empresa Motorola Solutions Ltda. 

7.2. SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL TRONCALIZADO P25 INSTALADO EM 

UBERLÂNDIA 

7.2.1. A PMMG possui sistema de radiocomunicação digital P25 troncalizado implantado 

no município de Uberlândia. O sistema de rádio foi recebido por doação da empresa Tait 

Communications no ano de 2014. O sistema possui Controlador Central P25 modelo 

TN9400, funcionando em modo Fase 2, com capacidade para até 20 sites lógicos com até 

23 canais de tráfego por local mais canal de controle, 600 (seiscentos) grupos de 

conversa/talkgroups e 10.000 (dez mil) usuários entre rádios móveis, fixos e portáteis , 

conforme informações do fabricante disponível em:  

<https://www.taitradio.com/__data/assets/pdf_file/0020/135272/Tait_SS_TN9400_.pdf>  

acessado em 26/05/2020. O sistema possui os seguintes recursos instalados: 

7.2.1.1. 02 (duas) Estações Rádio Base (ERB) P25 Digitais Troncalizadas Fase 2, com 05 

canais físicos cada, totalizando10 (dez) repetidoras P25; 

7.2.1.2. 01 (um) Sistema de Gerenciamento de Rede, Enable Monitor (Servidor). 

7.3. COMPONENTES BÁSICOS DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL 

PARA O TRIÂNGULO MINEIRO: 



 

7.3.1. O Projeto Técnico que deu origem a este Termo de Referência está na DTS 

e pode ser consultado a qualquer momento pelas Proponentes; 

7.3.2. A tabela abaixo mostra os componentes básicos de infraestrutura, e 

terminais robustecidos propostos a serem adquiridos para o sistema de rádio digital em 

conformidade com o Projeto Técnico: 

COMPONENTES BÁSICOS DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL PARA O 

TRIÂNGULO MINEIRO 
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ITEM UNIDADE Quant. DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

 

01 

 

UNIDADE 

 

05 

Estação Rádio Base - ERB Troncalizada, VHF, Digital P25 

Fase 2 com 04 (quatro) Canais de Voz e 1 (um) Canal de 

Dados. 

02 PAR 05 Enlaces de Rádios Digitais IP Ponto A Ponto 6 A 8 GHz. 

03 UNIDADE 08 Ar Condicionado Wall Mounted 24.000 BTU/h. 

04 UNIDADE 14 Console de Despacho P25 Fase 2 para Despachantes. 

05 UNIDADE 01 
Armário de Telecomunicações Outdoor com Trocador de 

Calor. 

06 UNIDADE 41 Estação Repetidora Digital P25 Convencional. 

07 PAR 42 Enlaces de Rádios Digitais IP 4.9 GHz. 

08 UNIDADE 01 Multiacoplador de 8 canais, VHF, com filtro pré-seletor. 

09 UNIDADE 01 
Combinador de antenas de 3 canais em VHF, 100 W por 

canal. 

10 UNIDADE 10 
Terminal Robustecido para Interoperabilidade com Rádios 

P25. 

 

8. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

8.1. O sistema aqui descrito envolve tanto a parte de radiocomunicação, quanto 

também, toda infraestrutura de apoio e interligação do sistema capaz de prover a 

comunicação em situações emergenciais diuturnas e/ou críticas. Neste projeto, considera-

se a necessidade de equipamentos (rádios micro-ondas, Estações Rádio Base, repetidoras, 

sistema irradiante, consoles de despacho, terminais de gerenciamento remoto, terminais 

cliente e demais acessórios) e de infraestrutura bem como, todo e qualquer sistema ou 

subsistema, mesmo que não citado diretamente, mas que sejam necessários para o pleno 



 

funcionamento da rede em questão, adequando-se as exigências requeridas nas 

operações de Segurança Pública. 

8.2. O padrão de interface a ser utilizado no Sistema de Radiocomunicação da 

PMMG em Minas Gerais é a Interface Aérea Comum (CAI) do projeto P25 Fases 1 e 2, 

padronizado pela norma ANSI/TIA/EIA 102, que reúne diversos boletins técnicos, que 

definem toda a tecnologia envolvida no padrão. Esta interface é uma das 08 (oito) 

interfaces padrões especificadas no projeto P25 Fase 1 e2. 

8.3. A Interface Aérea Comum - Common Air Interface (CAI) é a base do padrão 

P25 Fase 1 e 2. Esta norma estabelece a interoperabilidade e a compatibilidade das 

comunicações dos rádios, assim como a sinalização digital. A interface CAI define 

ainda o método de acesso ao canal, tipo de modulação, largura de banda, taxa de 

dados e método de digitalização de voz, o que tornou possível a interoperabilidade 

entre rádios de diferentes fabricantes. 

8.4. Além da Interface Aérea Comum (CAI), o sistema deverá conter as interfaces 

CSSI – Console Subsystem Interface e ISSI – Inter RF Subsystem Interface, interfaces 

que permitem as funcionalidades de interoperabilidade e interoperação entre 

sistemas à solução proposta. É mandatório o fornecimento de sistema que contenha 

as interfaces como segue: 

8.4.1. Console Subsystem Interface (CSSI) – Interface do Sistema de Consoles: É 

o padrão que permite que as informações de controle e voz sejam transferidas entre 

o subsistema de RF (RFSS) e o subsistema de despacho (consoles). 

8.4.2. Inter RF Subsystem Interface (ISSI) – Interface entre Sistemas: É o padrão 

que permite a interoperação entre sistemas de RF de diversos fabricantes, para que 

os usuários de terminais de rádio P25 Fase 1 e 2 possam realizar roaming entre 

diferentes regiões, cidades, etc. 

8.5. Para que o Sistema de Radiocomunicação Digital tenha flexibilidade desejada, 

devem ser previstos aspectos primordiais de sua constituição, tais como, a compatibilidade 

e a interconexão entre os dois sistemas (sistema de radiocomunicação digital e sistema de 

transmissão de dados e voz) e a consistência do projeto em relação à possibilidade de 

existência de novas fases de implantação, tais como a sua interligação com as futuras 

expansões da rede. 



 

8.6. As ERB’s e as Repetidoras Convencionais, especificadas nesse TR, deverão 

atender os parâmetros eletrônicos de modulação digital e sinalização definidos na Interface 

Aérea Comum do padrão aberto do Projeto APCO-25 da Associação de Oficiais de 

Comunicação de Segurança Pública (APCO – Association of Public Safety Communications 

Officials) e publicado na norma TSB1021 da TIA/EIA2,3. 

8.7. As ERB’s deverão atender os parâmetros de compatibilidade com o padrão P25 

Fase 2 TDMA definidos nos seguintes documentos: 

8.7.1. Project 25 Phase 2 Two-Slot time Division Multiple Access Physical Layer Protocol 

Specification Standard (TIA-102.BBAB); 

8.7.2. Project 25 Phase 2 Two-Slot time Division Multiple Access Media Access Control 

Layer Protocol Specification (TIA-102.BBAC-Trunked Voice Services); 

8.7.3. Project 25 Phase 2 TDMA Control Channel Updates (TIA-102.AABC-C – Trunking 

Control Channel Messages); 

8.7.4. Project 25 Phase 2 TDMA Encryption Updates (TIA-102. AAAD-A Block Encryption 

Protocol); 

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

8.7.6. Todas as normas TIA aplicáveis ao P25, ainda que não listadas neste termo 

de referência, deverão ser atendidas e atualizadas nas ERB’s e Repetidoras 

Convencionais a serem entregues pela CONTRATADA, conforme as especificações 

constantes nesse termo de referência, e de acordo com as necessidades dos 

sistemas digitais da PMMG que já estão em operação. 

8.8. Os equipamentos deverão operar de acordo com as normas e resoluções da 

Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações, sendo também aplicáveis as 

recomendações do ITU-T e ITU-R, bem como de outros órgãos reguladores, em todas as 

situações em que for adequado. 

8.9. Composição do Sistema de Radiocomunicação Digital - O sistema de 

radiocomunicação digital a ser implantado para a PMMG será composto por subsistemas, 

conforme demonstrado a seguir: 

8.9.1. Subsistema Sítios de Repetição, em VHF; 

8.9.2. Subsistema de Rádio Despacho; 

8.9.3. Subsistema de Infraestrutura; 

8.9.4. Subsistema de Gerenciamento e Supervisão de Falhas. 



 

8.10. O Sistema de Radiocomunicação Digital deverá ser constituído pelos Sítios de 

Repetição, interligados através do Sistema de Transmissão de Dados e Voz, ao longo da 

área de cobertura de rádio desejada, integrados aos seus subsistemas: 

8.10.1. Sítios de Repetição: São os locais onde serão instaladas as Estações 

Rádio Base (ERB’s), as estações repetidoras, controladores de sítios, sistema irradiante, 

roteadores e/ou switches, onde através destes componentes interligados ao Sistema de 

Transmissão de Dados e Voz, irão proporcionar aos policiais militares comunicações ao 

longo da área de cobertura pretendida. 

8.10.2. Subsistema de Rádio Despacho: constituído por uma central de 

comutação (se necessário) e consoles de despacho, que em conjunto com Subsistema de 

Radiocomunicação Digital, acionam os policiais a pé e em viaturas em campo, através das 

repetidoras instaladas nos sítios de repetição. 

8.10.3. Subsistema de Infraestrutura: envolve site survey, as adequações 

necessárias e instalações pela CONTRATADA nas salas de equipamentos, salas de 

despacho (COPOM’s Regionais), sítios de repetição, sede de UEOp’s, Frações 

Destacadas, tais como: aterramento, alvenaria, quadros de distribuição de energia, placas 

de passagem, esteiramento interno e externo, cabos, conectores, suportes de fixação, 

banco de baterias, eletrocalhas, disjuntores e demais adequações necessárias na 

viabilização de todo o projeto, conforme os requisitos estabelecidos em cada item. As 

adequações deverão ser realizadas pela CONTRATADA e estas devem estar de acordo 

com todas as Normas Brasileiras em vigor, quando aplicáveis. 

8.11. Subsistema de Gerenciamento e Supervisão de Falhas: envolve a monitoração 

de falhas dos equipamentos e de infraestrutura do sistema de radiocomunicação nos sites. 

O subsistema em questão tem por finalidade a monitoração de falhas, os gerenciamentos 

de configuração, de desempenho e de incidentes nos sítios (housekeeping), objetiva 

também o provimento de informações para realização de uma operação segura e 

continuada da rede operacional e administrativa. O subsistema deve possibilitar a 

configuração de todos os elementos de rede remotos, a análise de desempenho de cada 

1    TSB – Telecommunications Systems Bulletin 

2    TIA – Telecommunications Industry Association 

3    EIA – EletronicsIndustryAssociation 



 

elemento e uma visão integrada e consolidada de todas as falhas que possam ocorrer no 

ambiente de rede. 

8.12. O Sistema de Radiocomunicação Digital, objeto deste fornecimento, deverá ter 

a capacidade de integração, através de seus diversos subsistemas, ao sistema de Rádio 

P25 existente na RMBH e a outros que venham compor este sistema futuramente, e ainda, 

oferecendo diversas possibilidades de encaminhamento (roteamento e comutação) das 

redes de comunicações de policiamento de outras regiões. 

8.13. O Sistema de Transmissão de Dados e Voz: é o responsável pelo transporte de 

informações de dados e voz de todo sistema digital de radiocomunicação através de 

backbone de rádio enlace em Protocolo IP e LPCD da Rede Governo, com roteamento 

automático. Esse sistema será constituído de rádios enlaces que permitam a interligação 

dos sites de repetição a um controlador central em Belo Horizonte e ao sistema de 

despacho, prevendo os dispositivos e interfaces necessários, tais como, rádio de dados 

ponto a ponto, switches, roteadores, antenas, etc. 

9. SERVIÇOS 

9.1. Consistem nas adequações de infraestrutura nos sítios de repetição, sala de 

despacho, sedes de frações da PMMG (sede de Companhia, Pelotão ou Destacamento), 

instalação e configuração de equipamentos, consoles de despacho, etc. nos locais 

definidos pela PMMG, gerenciamento do projeto, documentação, licenciamento de 

estações e de frequências, treinamento, testes de funcionamento e assistência técnica e 

operação assistida dentre outros serviços agregados e necessários à implantação do 

sistema de acordo com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência. 

9.2. Especificação dos Serviços: 

9.2.1. Para o sistema P25 a ser implantado, serão necessários serviços que irão 

viabilizar o funcionamento dos produtos fornecidos, tais como: instalação de equipamentos, 

fornecimentos de softwares, ferramentas, materiais de instalação, distribuidores e blocos, 

documentação técnica, treinamento, aceitação em campo, garantia, serviços de 

manutenção, etc. 

9.2.2. Para a execução dos serviços deverão ser previstos os seguintes aspectos: 

9.2.2.1. Site Survey; 

9.2.2.2. Método de trabalho empregado conforme normas técnicas aplicáveis; 

9.2.2.3. Responsabilidades da CONTRATADA; 



 

9.2.2.4. Transporte de materiais e equipamentos; 

9.2.2.5. Fiscalização da execução dos trabalhos pela Polícia Militar de Minas 

Gerais; 

9.2.2.6. Testes de aceitação em campo; 

9.2.2.7. Documentação técnica; 

9.2.2.8. Manuais Técnicos; 

9.2.2.9. Projeto de Instalação Definitiva (ASBUILT); 

9.2.2.10. Fornecimentos de sobressalentes, se aplicável; 

9.2.2.11. Vistorias; 

9.2.2.12. Programa de treinamento; 

9.2.2.13. Embalagens e transporte; 

9.2.2.14. Operação do sistema e migração de serviços; 

9.2.2.15. Garantia; 

9.2.2.16. Fornecimentos de softwares; 

9.2.2.17. Instrumentos, acessórios e ferramentas especiais; 

9.2.2.18. Operação assistida; 

9.2.2.19. Compatibilidade eletromagnética; 

9.2.2.20. Treinamento. 

9.3. Durante a fase de implantação dos equipamentos, o sistema que a PMMG já 

possui e o novo adquirido por meio deste pregão, deverão operar simultaneamente de 

acordo com a necessidade da CONTRATANTE; 

9.4. A CONTRATADA deverá fornecer, transportar, instalar todos os equipamentos 

especificados às suas expensas e sob sua inteira responsabilidade, e realizar testes de 

aceitação sob supervisão da CONTRATANTE; 

9.5. Os custos de transporte e entrega dos produtos deverão correr por conta da 

CONTRATADA. Os locais de entrega serão definidos pela PMMG; 

9.6. A CONTRATADA deverá apresentar o caderno de testes para aprovação da 

PMMG. A aceitação será feita individualmente por site ou local de instalação após 

sua implantação, gerando termos de aceitação parciais para cada local testado; 

9.7. Ao final da instalação do sistema de radiocomunicação digital, a CONTRATADA 

deverá entregar para a DTS o Projeto de Instalação Definitiva (AS BUILT), por RPM (Região 

de Polícia Militar) digitalizada nesse projeto, de todo o sistema de infraestrutura instalado; 



 

9.8. Treinamento: para cada item a ser adquirido, a CONTRATADA deverá fornecer 

um treinamento conforme especificado em cada item do Termo de Referência deste edital. 

O treinamento ocorrerá em cidades sede de RPM’s em locais a serem definidos pela 

PMMG. 

10. GARANTIA 

10.1. Todos os equipamentos de infraestrutura (Controlador Central, e seus sub 

sistemas, ERB’s, repetidoras, os enlaces IP, as consoles de despacho, equipamentos de 

ar condicionado, terminal de acesso à gravação de voz, terminal de gerenciamento remoto, 

terminal para a central de gerências e supervisão de falhas, armário de telecomunicações, 

etc.) bem como os terminais robustecidos, constantes no termo de referência, deverão 

apresentar Garantia Original do Fabricante de 60 (sessenta) meses e os acessórios 

deverão apresentar Garantia Original do Fabricante de 12 (doze) meses; 

10.2. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação devendo os 

equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas neste documento; 

10.3. A garantia deverá cobrir inclusive, os equipamentos de infraestrutura 

danificados por quedas de raios e por danos elétricos e por qualquer tipo de dano, 

exceto por mau uso; 

10.4. Equipamentos de infraestrutura: a garantia será contada a partir da data do 

recebimento pela CPARM (Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de 

Materiais) do sistema instalado em cada RPM digitalizada nesse projeto, sendo necessário 

que todos os sites estejam instalados, configurados e em plenas condições de 

funcionamento, correspondente a respectiva RPM; 

10.5. Terminais robustecidos: a garantia será contada a partir da data da entrega dos 

equipamentos, incluindo testes no sistema de rádio e recebimento pela CPARM; 

10.6. As licitantes deverão apresentar declaração de que os serviços de Garantia e 

Suporte ofertados na proposta do fabricante/revendedor, cobrem as condições exigidas 

neste edital e, caso eventualmente o suporte não possa ser prestado na região do Triângulo 

Mineiro e na cidade de Belo Horizonte, sendo necessário o envio do produto para outra 

localidade, este ocorrerá sem qualquer tipo de ônus adicional para a CONTRATANTE; 

10.7. A licitante, no momento da assinatura do Contrato, deverá apresentar declaração 

do fabricante indicando a empresa que se responsabilizará pela prestação de Serviço 

Técnico Autorizado do fabricante e autorização expressa para que ela possa atuar como 



 

um posto logístico apto a coletar e devolver os produtos reparados em garantia ou efetuar 

a substituição dos mesmos. Tal indicação deverá ser aprovada pela PMMG; 

10.8. A assistência técnica compreenderá o conserto, substituição de peças, medições, 

correções, ajustes e limpeza de todas as partes e dos circuitos eletrônicos dos 

equipamentos constituintes do sistema e subsistemas, isentando a CONTRATANTE de 

quaisquer ônus relativos à mão de obra, fretes e taxas, enquanto perdurar o período de 

garantia. Os defeitos encontrados deverão ser solucionados, dentro do prazo a contar do 

momento da comunicação do defeito à empresa; 

10.9. A CONTRATADA deverá ter assistência técnica permanente no Brasil, a qual 

fornecerá serviços de consulta técnica via número telefônico do tipo 0800, em território 

brasileiro. O 0800 deverá ser irrestrito (que permite o recebimento de chamadas de 

celulares e telefones fixos), manutenção de urgência (em caso de pane) e manutenção de 

reparo de partes e peças, durante o período de operação assistida e inclusive, durante todo 

o período de garantia do sistema. Este Serviço de Atendimento e Suporte ao Cliente deverá 

estar disponível para atendimento das ligações feitas no regime 24 horas x 7 dias da 

semana, durante todo o período de garantia (60 meses). A CONTRATADA será 

responsável pela gestão dos incidentes que serão reportados de forma automática a partir 

do Sistema de gestão de alarmes, ou por pessoal de manutenção devidamente autorizado 

pela CONTRATANTE; 

10.10. Durante o período de garantia, para os Equipamentos de Infraestrutura, a 

CONTRATADA deverá prestar atendimento em campo, com restabelecimento do 

funcionamento do sistema, respeitando os prazos máximos, contados a partir da 

solicitação da CONTRATANTE. Por se tratar de sistema de missão crítica, a 

CONTRATADA deverá restabelecer o funcionamento do sistema mesmo que os 

equipamentos tenham sido danificados por descargas elétricas (queda de raios) ou 

por danos elétricos; 

10.11. Durante o período de Garantia, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, 

substituir por um novo ou consertar o equipamento defeituoso ou inoperante no 

prazo de 24 horas a partir do acionamento pela PMMG; 

10.12. A CONTRATADA também deverá substituir por um novo ou consertar os 

equipamentos danificados por queda de raios ou por danos elétricos; 

10.13. Todos os equipamentos fornecidos devem ser garantidos contra defeitos em 

componentes, falha de fabricação e defeitos operacionais, após a ativação e funcionamento 



 

definitivo. A CONTRATADA deverá investigar as causas da falha e prontamente reparar ou 

substituir as partes com problema restabelecendo as condições de operação originais. 

Durante o período de garantia, todo o ônus decorrente de transportes e de reparos dos 

equipamentos, serão assumidos pela CONTRATADA; 

10.14. Durante o período de garantia, eventuais atualizações de software que venham a 

se fazer necessárias para o apropriado funcionamento do Sistema, deverão ser realizadas 

sem custos para a CONTRATANTE e os mesmos deverão ser oferecidos tão logo estejam 

disponíveis em mercado; 

10.15. A CONTRATADA será responsável pelas ferramentas e equipamentos de testes 

necessários para instalar, alinhar e manter em funcionamento o Sistema de 

Radiocomunicação Digital do Triangulo Mineiro, durante todo o período de implantação e 

de garantia; 

10.16. Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá executar todos os 

serviços necessários à manutenção em campo de todo escopo de fornecimento do contrato, 

sem ônus para a PMMG, bem como, se responsabilizar pelo transporte dos itens a serem 

substituídos e pelos custos decorrentes de todo e qualquer reparo necessário ao retorno 

da operação normal do sistema. Deverão ser substituídos componentes e outras partes do 

sistema defeituoso; 

10.17. Após os reparos, a CONTRATADA deverá repetir, às suas expensas, os testes 

julgados necessários pela PMMG para comprovar a perfeição dos reparos efetuados e o 

bom funcionamento de todo escopo de fornecimento; 

10.18. Todas as intervenções da CONTRATADA nos equipamentos, materiais e 

instalações, durante o período de garantia, deverão ser supervisionadas por técnicos ou 

policiais militares da PMMG e documentadas através de relatórios a serem enviados ao 

fiscal do contrato, discriminando data e tipo da intervenção, local, equipamento, defeito 

constatado e ações executadas; 

10.19. Durante o período de garantia, no caso de se constatar quaisquer defeitos ou 

deficiências nos equipamentos e/ou cabos, a PMMG terá o direito de operar os 

equipamentos até que os defeitos sejam sanados, sem prejuízo da garantia; 

10.20. Todos os materiais, instrumentos de medidas, ferramentas e acessórios 

necessários à manutenção durante a garantia, assim como os encargos das equipes da 

CONTRATADA (transporte, estadia, etc.) ficarão a cargo da CONTRATADA; 



 

10.21. A garantia deverá abranger também a disponibilização de peças de reposição e 

sobressalentes, por um período correspondente a 10 (dez) anos, contados a partir da data 

de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

10.22. Durante o todo o período de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a fornecer 

todos os esclarecimentos técnicos solicitados pela CONTRATANTE, via e- mail, telefone 

ou ofício no prazo de até 72horas; 

10.23. Se, durante o período de garantia, for constatado um defeito de projeto, instalação 

ou fabricação numa peça, componente, cabo, ou se for constatada uma incidência de 

defeitos superior a 10% (dez por cento) num mesmo componente, peça, unidade ou cabo 

e que caracterize defeito de projeto, instalação ou fabricação, a CONTRATADA deverá 

corrigir o defeito e substituir todas as peças, componentes, unidades ou cabos fornecidos, 

sem qualquer ônus para a PMMG; 

10.24. Toda e qualquer substituição ou manutenção de unidades ou módulos de um 

determinado equipamento deverá garantir a conectividade e integração deste equipamento 

com os demais equipamentos e sistemas, mantendo o pleno funcionamento do sistema de 

radiocomunicação; 

10.25. O transporte e as despesas decorrentes do envio das unidades a reparar ou 

reparadas, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA até o término do período 

de garantia; 

10.26. Na hipótese de substituição temporária do equipamento, a CONTRATADA deverá 

reparar o equipamento inoperante num prazo de 60 (sessenta) dias corridos e devolvê-los 

a PMMG. Caso não seja possível o reparo no tempo determinado, a CONTRATADA deverá 

substituí-lo por um equipamento novo. Este prazo será contado a partir da data de 

acionamento da CONTRATADA até a data de recebimento pela CONTRATANTE; 

10.27. Qualquer módulo ou parte do fornecimento que for considerado irrecuperável 

deverá ser substituído por um novo módulo que estará sob garantia pelo mesmo período 

da peça defeituosa, não sendo iniciada nova contagem de tempo; 

10.28. O módulo ou parte do fornecimento recuperado, quando devolvido, deverá estar 

acompanhado de relatório contendo diagnóstico da falha e medidas corretivas tomadas 

pela CONTRATADA; 

10.29. Caso o módulo ou parte do fornecimento seja considerado irrecuperável deverá 

ser enviado um relatório a CONTRATANTE, explicitando as razões da irreparabilidade; 

10.30. Durante a vigência do período de garantia dos equipamentos, todo e qualquer 

reparo de unidades e/ou correção de falhas serão executados pela CONTRATADA, 



 

inclusive com o fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, bem como, a 

reposição dos materiais consumíveis utilizados nos equipamentos, sem qualquer ônus para 

a PMMG; 

10.31. A CONTRATADA deverá prover, durante o período de garantia, todos os 

níveis de Suporte além da Operação Assistida Presencial conforme descrições 

abaixo: 

10.31.1. O suporte de primeiro nível trata do auxílio ao usuário técnico ou final, por 

meio de Suporte Técnico Remoto, na orientação e na assistência técnica para a resolução 

de incidentes, problemas ou falhas apresentadas durante o uso ou na execução de 

processos de instalação, configuração, otimização, customização, migração e assessoria 

ao gerenciamento dos recursos do sistema do Triangulo Mineiro; 

10.31.2. O suporte de segundo nível trata do auxílio ao técnico de primeiro nível, 

na orientação e na assistência técnica para a resolução de incidentes, problemas ou falhas 

apresentadas durante o uso ou na execução de processos de instalação, configuração, 

otimização, customização, migração e assessoria ao gerenciamento dos recursos do 

sistema do Triangulo Mineiro; 

10.31.3. O suporte de terceiro nível trata do auxílio do fabricante dos 

equipamentos, por meio de Suporte Técnico ao técnico de segundo nível, na orientação e 

na assistência técnica para a resolução de incidentes, problemas ou falhas apresentadas 

durante o uso ou na execução de processos de instalação, configuração, otimização, 

customização, migração e assessoria ao gerenciamento dos recursos do sistema do 

Triangulo Mineiro. São atividades do atendimento de terceiro nível: 

10.31.3.1. Executar testes remotos nos sistemas e equipamentos instalados; 

10.31.3.2. Executar simulações e testes em laboratório dos incidentes, problemas e 

falhas detectadas em campo; 

10.31.3.3. Fornecer atualizações de software ou patches que corrijam os incidentes, 

problemas e falhas detectadas nos sistemas e equipamentos; 

10.31.3.4. Promover a pesquisa da solução junto ao fabricante do equipamento para 

suportar suas atividades; 

10.31.3.5. Fornecer suporte às atividades de processos de instalação, configuração, 

otimização, customização, migração e assessoria ao gerenciamento dos recursos; 



 

10.31.3.6. Realizar a recuperação de módulos em laboratório, contemplando testes de 

bancada e recarga de softwares necessários. Os módulos devem retornar ao campo em 

condições de uso. 

10.32. Operação Assistida Presencial: 

10.32.1. Após a aceitação final de todo o sistema pela PMMG, a CONTRATADA 

deverá disponibilizar a operação assistida presencial na cidade de Uberlândia para prover 

suporte a todo o sistema P25 instalado no Triangulo Mineiro, através de responsável técnico 

qualificado para realizar todas as intervenções necessárias e instruir equipe técnica por um 

período mínimo de 02 (dois) meses; 

10.32.2. Em caso de defeito nos equipamentos de infraestrutura do sistema de 

radiocomunicação tais como no Controlador Central, ERB’s, repetidoras, enlaces IP, 

equipamentos de ar condicionado, consoles de despacho, nobreak, gateway, 

roteadores, interfaces, etc., durante o período de Garantia, a CONTRATADA deverá, 

obrigatoriamente, substituir por um novo ou consertar o equipamento defeituoso ou 

inoperante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do acionamento pela PMMG. 

Portanto, o prazo para restabelecimento do sistema pela CONTRATADA é de 24 horas 

durante os 60 meses de garantia dos equipamentos de infraestrutura. 

11. TREINAMENTO 

11.1. A CONTRATADA deverá prover todos os treinamentos conforme descrição 

em cada item no Termo de Referência, Anexo I. 

 

12. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES BÁSICOS E ACESSÓRIOS 

12.1. As tabelas abaixo mostram os componentes básicos e acessórios que compõem 

os equipamentos necessários a serem adquiridos no Projeto Técnico: 

ITEM QUANTIDADE 

Estação Rádio Base - ERB Troncalizada, Digital P25 Fase 2 

com 04 (quatro) Canais de Voz e 1 (um) Canal de Dados em 

VHF, Instalada e Integrada ao Controlador Central. 

1 

UNIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM E ACESSÓRIOS 

05 UNIDADES 
Estação Rádio Base - ERB Troncalizada, Digital P25 Fase 2 com 

04 (quatro) Canais de Voz e 1 (um) Canal de Dados em VHF. 

05 UNIDADES Sistema Irradiante Completo. 

05 UNIDADES Sistema de Energia Completo. 



 

05 UNIDADES Sistema de Segurança e Monitoramento do Site. 

05 UNIDADES Sistema de Monitoramento Por Câmeras. 

03 UNIDADES Sistema de Gerenciamento e Supervisão de Falhas. 

05 UNIDADES Licenciamento das frequências e estações junto a ANATEL. 

03 UNIDADES Treinamento. 

 

ITEM QUANTIDADE 
ENLACES DE RÁDIOS DIGITAIS IP PONTO A PONTO 6 A 8 

GHZ. 

2 

UNIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM E ACESSÓRIOS 

05 PARES 
Enlaces de Rádio Digitais IP Ponto-a-Ponto com Antena 

Integrada ou com Antena Externa 6 A 8 GHz. 

05 PARES Antena Integrada ou Antena Externa Conectorizada. 

05 PARES Roteador. 

05 PARES Licenciamento das estações e frequências junto a ANATEL 

03 UNIDADES Treinamento. 

 

ITEM QUANTIDADE Ar Condicionado Wall Mounted 24.000 BTU/h. 

 

3 

UNIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM E ACESSÓRIOS 

08 UNIDADES Ar Condicionado Wall Mounted 24.000 BTU/h. 

 

ITEM QUANTIDADE Console de Despacho P25, Fase 2, para Despachantes. 

4 

UNIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM E ACESSÓRIOS 

14 UNIDADES 
Console de Despacho P25, Fase 2, para Despachantes, com 

Acessórios – Subsistema de Rádio Despacho. 

03 UNIDADES 
Sistema de Alimentação Ininterrupta para o COPOM de Uberaba, 

Uberlândia e Patos de Minas. 

03 UNIDADES Gateway para a Console de Despacho. 

03 UNIDADES Conjunto de Acessórios Operacionais. 

03 UNIDADES Treinamento para Operadores (Despachantes). 

03 UNIDADES Treinamento para Técnicos (Manutenção Técnica). 

 



 

ITEM QUANTIDADE 
Armário de Telecomunicações Outdoor com Trocador de 

Calor 

5 
UNIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM E ACESSÓRIOS 

01 UNIDADE Armário de Telecomunicações Outdoor com trocador de Calor. 

 

ITEM QUANTIDADE Estação Repetidora Digital P25 Convencional. 

6 

UNIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM E ACESSÓRIOS 

 

41 UNIDADES 

Estação Repetidora Digital P25, Fase 2, VHF, para funcionar em 

modo Troncalizado e ou Convencional, Alto Tráfego, com Sistema 

Irradiante, Instalada e Integrada ao Controlador Central. 

41 UNIDADES 
Sistema Irradiante Completo com Centelhador e demais 

acessórios. 

38 UNIDADES Duplexador para no mínimo 100 W de potência. 

38 UNIDADES Sistema de Energia Completo com Banco de Baterias. 

41 UNIDADES Licenciamento das frequências e estações junto a ANATEL 

03 UNIDADES Treinamento. 

 

ITEM QUANTIDADE Enlaces de Rádios Digitais IP 4.9 GHz 

7 

UNIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM E ACESSÓRIOS 

42 PARES Enlace IP na Faixa de 4.9 GHz com Acessórios (link’s). 

42 PARES Antena Integrada ou Antena Externa Conectorizada. 

03 UNIDADES Treinamento. 

 

ITEM QUANTIDADE Multiacoplador de 8 Canais com Filtro Pré-seletor. 

8 

UNIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM E ACESSÓRIOS 

01 UNIDADE 
Multiacoplador de 8 canais com amplificador de baixo ruído e filtro 

pré-seletor. 

 

ITEM QUANTIDADE 
Combinador de Antenas de 3 Canais em VHF, 100 W por 

Canal. 

9 UNIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM E ACESSÓRIOS 



 

01 UNIDADE 
Combinador de antenas de 3 canais em VHF, 100 W por canal 

com isolador duplo. 

 

ITEM QUANTIDADE 
Terminal Robustecido Para Interoperabilidade Com Rádios 

P25. 

10 

UNIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM E ACESSÓRIOS 

10 UNIDADES Terminal Robustecido para Interoperabilidade com Rádios P25. 

10 UNIDADES Fone de ouvido de 3,5 mm com PTT. 

10 UNIDADES Bateria de alta capacidade recarregável de 5000 mAh. 

10 UNIDADES 
Cabo USB com conector USB-C para conexão com um 

computador ou para carregar a bateria no terminal robustecido. 

10 UNIDADES 
Fonte de Alimentação Bivolt de 100 a 240 V, 60 Hz, com o 

carregador base para a bateria do terminal robustecido. 

10 UNIDADES Carregador veicular para o terminal robustecido. 

10 UNIDADES Suporte para fixação do terminal robustecido com clip. 

03 UNIDADES Treinamento para Operadores (Usuários). 



 

APÊNDICE II DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

I.CONTROLADOR CENTRAL 

I. Todo o sistema de rádio digital P25 troncalizado e convencional que se pretende 

adquirir e implantar neste termo de referência deverá ser controlado pelo controlador 

central que deverá estar localizado na cidade de Belo Horizonte.  

II.O Controlador central é o local onde será instalada a inteligência do sistema, 

constituído pelo controlador central e servidor de gerenciamento com o computador 

de gerenciamento, servidor de coordenadas GPS/AVL, servidor de chaves de 

encriptação - OTAR, servidor de gravação e computadores clientes que, em conjunto, 

tem a função de integrar, gerenciar e controlar todas as atividades de comunicações 

dos sítios de repetição, bem como o ponto de interligação com todos os subsistemas 

que compõem o sistema digital de radiocomunicação. 

III.Esta especificação NÃO tem objetivo de elevar a capacidade do controlador central 

para ampliações futuras de infraestrutura de rádio. Esta especificação tem o objetivo 

de garantir apenas a manutenção da capacidade atual instalada no controlador central 

(capacidade utilizada pelos sistemas já instalados) e ampliar apenas o estritamente 

necessário para implantação deste projeto, seja por meio da ampliação do controlador 

existente na RMBH, reaproveitamento do controlador instalado em Uberlândia ou 

instalação de novo controlador, seguindo as especificações desse projeto.  

IV.Para a utilização do controlador central existente em Uberlândia ou a utilização de 

novo controlador central, deverá ser providenciado, sem ônus para a 

CONTRATANTE, testes práticos de amostra ou protótipo que permita confirmar a 

viabilidade técnica da integração entre controladores centrais utilizando a interface 

ISSI padrão P25 do sistema de rádio da RMBH e o outro controlador que será 

utilizado. 

V.Para a implantação desse projeto a integração entre controladores centrais via 

interface ISSI deverá permitir, no mínimo, a operação simultânea de 16 (dezesseis) 

grupos de conversação. 

VI.Para utilização do controlador central de propriedade da PMMG que se encontra 

instalado na cidade de Uberlândia, deverão ser considerados todos os custos para 

desinstalação, transporte e nova instalação em Belo Horizonte, em local a ser indicado 



 

pela PMMG. Também devem ser previstos todos os custos para viabilizar a 

movimentação do equipamento existente em Uberlândia sem que haja interrupção das 

comunicações de rádio em Uberlândia. O projeto de remanejamento do controlador 

central de Uberlândia deverá ser apresentado pela CONTRATADA e ser aprovado 

pela DTS, para que haja sua movimentação. 

VII.Os itens abaixo se referem à especificação técnica mínima que deve possuir o 

controlador central. Havendo a opção de aproveitamento dos controladores centrais 

existentes ou o fornecimento de novo controlador, a PROPONENTE deverá avaliar a 

capacidade disponível dos controladores disponibilizados pela PMMG, bem como as 

necessidades para implementação desse projeto de ampliação da rede de rádio. A 

PROPONENTE deverá considerar apenas os itens que deverão ser 

fornecidos/atualizados/ampliados, contabilizando apenas o necessário para o 

funcionamento do novo sistema de rádio de modo integrado ao sistema de rádio da 

RMBH, provendo todos os recursos, funcionalidades e capacidades consideradas 

essenciais para a PMMG. 

VIII.AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA O CONTROLADOR CENTRAL:  

I.VIII.1. Ser compacto e de fácil instalação;  

I.VIII.2. Possuir alta confiabilidade e desempenho;  

I.VIII.3. Ser flexível para configuração;  

I.VIII.4. Possuir arquitetura modular, com possibilidade de expansão;  

I.VIII.5. Ter baixos índices de manutenção;  

I.VIII.6. Ter baixo custo de manutenção;  

I.VIII.7. Permitir a agregação de novas funções com mudanças mínimas de 

hardware e upgrade de software;  

I.VIII.8. Ter baixo consumo de energia elétrica;  

I.VIII.9. Possuir redundância dos elementos críticos, especialmente os switches e 

roteadores;  

I.VIII.10. Estar equipada para operar com encriptação fim-a-fim, compatível com o 

padrão AES; 



 

I.VIII.11. Estar equipada para operar com GPS incluso nos terminais de rádio;  

I.VIII.12. Suportar a quantidade necessária de consoles de despacho;  

I.VIII.13. Permitir gerenciamento remoto das ERB’s do mesmo fabricante que operam 

em P25 Fase1 e P25 fase 2.  

I.VIII.14. Possibilitar o armazenamento e transferência automática das informações 

de georreferenciamento para o COPOM (atendimento e despacho), a cada tempo 

preestabelecido, para visualização em mapa pertencente à PMMG.  

I.VIII.15. AS FUNÇÕES BÁSICAS DO CONTROLADOR CENTRAL DEVERÃO 

PERMITIR:  

I.VIII.15.1. Gerenciamento de grupos (redes);  

I.VIII.15.2. Gerenciamento de terminais de rádio (usuários);  

I.VIII.15.3. Gerenciamento da mobilidade dos terminais de rádio;  

I.VIII.15.4. Gerenciamento da segurança da rede;  

I.VIII.15.5. Gerenciamento das chamadas;  

I.VIII.15.6. Gerenciamento dos canais de rádio;  

I.VIII.15.7. Gerenciamento das estações repetidoras ou estações rádio base;  

I.VIII.15.8. Gerenciamento das consoles de despacho;  

I.VIII.15.9. Gerenciamento das conexões nativas do sistema com outras redes 

de rádio, convencional digital e convencional analógico;  

I.VIII.15.10. Gerenciamento das manutenções e configurações;  

I.VIII.15.11. Gerenciamento dos recursos do sistema;  

I.VIII.15.12. Serviço de base de dados do sistema;  

I.VIII.15.13. Controle do tráfego de dados;  

I.VIII.15.14. Controle de numeração e endereçamento;  

I.VIII.15.15. Sinalização de serviços diversos;  



 

I.VIII.15.16. Troncalização de canais;  

I.VIII.15.17. Estatísticas;  

I.VIII.15.18. Autenticação de terminais de rádio.  

I.VIII.16. ITENS DIVERSOS QUE DEVEM COMPOR O CONTRALADOR CENTRAL 

I.VIII.16.1. Deverá ser fornecido 1(um) terminal de gerenciamento local com 

monitor de LED de no mínimo 19”, com teclado e mouse e acessórios necessários 

para operação e gerenciamento do sistema, devidamente instalado e conectado ao 

controlador central.  

I.VIII.16.2. Deverá ser fornecido 1 (um) terminal de gerenciamento remoto com 

monitor de LED de no mínimo 19”, com teclado e mouse e acessórios necessários 

para operação e gerenciamento do sistema. O terminal remoto deverá vir 

acompanhado de todos os acessórios de rede como switches e roteadores 

necessários para instalação e funcionamento em local diferente do Controlador 

Central.  

I.VIII.16.3. Deverão ser fornecidos 2 (dois) dispositivos encriptadores, se 

necessário, para carregamento das chaves AES nos elementos do controlador central.  

I.VIII.16.4. Fornecimento e instalação de um sistema ininterrupto de energia (no-

break), trifásico, operando nas tensões comerciais de 110 e 220 VCA, tensão de saída 

de 110 VCA e 220 VCA, frequência de 60 Hz, equipados com quadro de manobra e 

transferências de AC, com capacidade mínima de suportar as cargas dos 

equipamentos a serem instalados no sítio central, com autonomia mínima 04 (quatro) 

horas. 

I.VIII.17. SUBSISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE FALHAS   

I.VIII.17.1. Deverá possuir um Subsistema de Gerenciamento e Supervisão de 

Falhas na implantação do sistema digital de radiocomunicação baseado no protocolo 

SNMP para a monitoração de falhas dos equipamentos e de infraestrutura do sistema 

de radiocomunicação. O SNPM é um protocolo padrão de internet para gerenciar 

dispositivos em rede IP onde os repetidores, bem como todos os elementos de rede 

devem atender a esse padrão.  



 

I.VIII.17.2. Também, deverá prever todo e qualquer serviço e equipamentos 

como switches/roteadores, mesmo que não esteja aqui listado, mas necessário ao 

perfeito funcionamento deste subsistema a ser instalado.  

I.VIII.17.3. Todas as informações gerenciais dos sítios de repetição coletadas 

pelo Subsistema de Gerenciamento e Supervisão de Falhas deverão ser enviadas 

para dois computadores a serem instalados em locais a serem definidos pela 

CONTRATANTE e deverão ser transportadas através de rádios enlaces de micro-

ondas a serem instalados neste projeto.   

I.VIII.17.4. O subsistema de gerenciamento e supervisão de falhas tem por 

finalidade a monitoração de falhas, os gerenciamentos de configuração, de 

desempenho e de incidentes nos sítios de repetição (housekeeping) a partir dos 

sensores/medidores instalados nos sítios de repetição. Objetiva também o provimento 

de informações para realização de uma operação segura e continuada da rede 

operacional. O subsistema deverá possibilitar a configuração de todos os elementos 

remotos, a análise de desempenho de cada elemento e uma visão integrada e 

consolidada de todas as falhas que possam ocorrer no ambiente de rede.  

I.VIII.17.5. Este subsistema deverá ser capaz de monitorar e/ou comandar os 

equipamentos dos subsistemas de repetição, infraestrutura dos sítios (abertura de 

portas do sítio, falhas de alimentação elétrica CA/CC, controle de temperatura 

ambiente, detecção de princípio de incêndio, luz de balizamento noturno da torre, o 

medidor para o tempo de utilização do gerador, o medidor de tensão do banco 

baterias, a sirene para alarme e voz, a lâmpada para iluminação de segurança dos 

sítios, o medidor para o tempo de utilização de cada um dos dois equipamentos de ar 

condicionado, o acionamento remoto do gerador, o comando remoto para 

acionamento dos equipamentos de ar condicionado e os sensores tipo infravermelho 

passivo (IVP). A monitoração e intervenção em cada subsistema poderão, ou não, ser 

realizadas de maneira independente.  

I.VIII.17.6. Deverá ser previsto o fornecimento de todos os materiais, serviços, 

software de monitoramento e documentos constantes nesta especificação e 

necessários à instalação de equipamentos, destinados à implantação da rede de 

telecomunicações para a gerência e o monitoramento.  

I.VIII.17.7. Deverão ser fornecidas 02 (duas) Estações de Trabalho completas 

para a Central de Gerência e Supervisão de Falhas. As estações de trabalho (tipo 



 

desktop) serão constituídas de microcomputador, padrão PC, com teclado padrão 

ABNT-2, mouse ótico - USB, monitor colorido do tipo LED, mínimo de 19 (dezenove) 

polegadas, para monitoração, com operação baseada em ambiente de janelas, com 

sistema operacional instalado, compatível com o software da aplicação para a 

gerência e o monitoramento. 

I.VIII.17.8. A interface (software da aplicação para gerência e o monitoramento) 

com o usuário deverá ser amigável, baseada em estações de trabalho com interfaces 

gráficas coloridas, utilização de janelas, menus, ícones, operável através de mouse, 

recursos de clicar e arrastar, etc. 

I.VIII.17.9. Os alarmes e sinais de controle dos sítios de repetição deverão ser 

disponibilizados na Central de Gerência e Supervisão de Falhas (CGSF) da rede por 

meio de interface gráfica amigável. O software de gerência deverá possibilitar no 

mínimo:  

I.VIII.17.9.1. Visualização da planta completa dos sítios de repetição por meio de 

ícones georreferenciados; 

I.VIII.17.9.2. Ampliação do número de sitos a ser monitorado; 

I.VIII.17.9.3. Seleção a qualquer tempo do sítio a ser monitorado; 

I.VIII.17.9.4. Auto seleção do sítio em caso de alarme; 

I.VIII.17.9.5. Zerar contadores parciais de cada sítio por meio de comando 

específico disponível na interface gráfica; 

I.VIII.17.9.6. Armazenar histórico completo de todos os alarmes e contadores de 

cada sítio, possibilitando geração de relatórios individualizados por sítio de 

telecomunicações no período de tempo desejado. 

I.VIII.18. ROTINA DE FUNCIONAMENTO/MONITORAMENTO DO SUBSISTEMA 

DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE FALHAS  

I.VIII.18.1. A qualquer momento a Central de Gerência e Supervisão de Falhas 

da rede (CGSF - Local que receberá todas as informações provenientes dos sítios de 

repetições) deverá monitorar e mostrar em tempo real os eventos ocorridos nos sítios 

de repetição troncalizados. Deverá possibilitar selecionar qual o sítio de repetição a 

ser monitorado. 



 

I.VIII.18.2. Para os sítios de repetição convencionais devem ser implementadas 

funcionalidades de gerência e supervisão de falhas de acordo com a viabilidade 

técnica dos equipamentos de rádio disponíveis. 

I.VIII.18.3. O sensor de porta deverá indicar a qualquer momento o status da 

porta (aberta ou fechada), mediante comando da CGSF por meio de ícone na interface 

gráfica do sítio de repetição selecionado.  

I.VIII.18.4. Ao ser aberta a porta de qualquer um dos sítios de repetição, deverá 

ser emitido alarme sonoro na CGSF e indicar no mapa, em qual sitio ocorreu a 

abertura de porta, de forma automática. 

I.VIII.18.5. Os sensores tipo infravermelho passivo (IVP) deverão indicar a 

qualquer momento o status do interior do sítio de repetição (presença de pessoas no 

sítio ou ausência de pessoas no sítio); mediante comando da CGSF.  

I.VIII.18.6. Ao ser acionado qualquer um dos sensores tipo infravermelho 

passivo (IVP) deverá ser emitido alarme sonoro na CGSF e indicação no mapa de 

qual sitio ocorreu a intrusão, de forma automática.  

I.VIII.18.7. Os sensores para monitoramento da rede elétrica (CA) deverão 

indicar a qualquer momento o status da rede elétrica do sítio de repetição (falta de 

energia elétrica, energia elétrica anormal ou energia elétrica ok), mediante comando 

da CGSF. Em todos os casos deverá ser mostrado o medidor de energia na tela de 

monitoramento da CGSF informando a tensão elétrica de cada fase do sítio de 

repetição em tempo real.  

I.VIII.18.8. Quando houver interrupção de energia do sítio de repetição deverá 

ser emitido alarme sonoro na CGSF e indicar no mapa de qual sitio ocorreu falta de 

energia elétrica, de forma automática.  

I.VIII.18.9. O sensor de nível de combustível do gerador deverá permitir verificar 

a autonomia instantânea do gerador. O contador deverá apresentar quantidade de 

combustível disponível e a autonomia disponível do gerador em horas, por meio de 

interface gráfica na CGSF.  

I.VIII.18.10. A qualquer momento a CGSF deverá permitir acionar o 

funcionamento do gerador de cada um dos sítios de repetição mediante comando 

específico por meio de ícone na interface gráfica do sítio de repetição selecionado. 



 

I.VIII.18.11. O sensor de monitoramento da tensão CC do banco de baterias 

deverá possibilitar a verificação, a qualquer tempo, do nível de tensão do banco de 

baterias de cada sítio de repetição mediante comando.  

I.VIII.18.12. Caso a tensão do banco de baterias atinja valores fora dos limites 

especificados (abaixo ou acima da normalidade) deverá ser emitido alarme sonoro na 

CGSF e indicar no mapa em qual sitio ocorreu a falha do banco de baterias, de forma 

automática.  

I.VIII.18.13. A sirene para alarme sonoro e voz deverá ser somente acionada 

mediante comando específico da CGSF por meio de ícone na interface gráfica do sítio 

de repetição. Caberá ao operador da CGSF, após análise dos alarmes de determinado 

sítio, decidir se acionará ou não a sirene; se acionará na função alarme ou se utilizará 

a sirene para comunicação viva voz no sítio de repetição selecionado. 

I.VIII.18.14. A iluminação de segurança deverá ser acionada mediante comando 

específico da CGSF por meio de ícone na interface gráfica do sítio de repetição 

selecionado. 

I.VIII.18.15. O sensor de iluminação do balizamento noturno da torre: a CGSF 

deverá ser capaz de possibilitar monitorar o perfeito funcionamento do sistema de 

balizamento e indicar falhas como acionamento contínuo durante o dia, não 

funcionamento ou mau funcionamento (queima de alguma lâmpada). O controle 

deverá ser realizado pelo monitoramento da corrente elétrica do sistema de 

balizamento e indicado por meio da interface gráfica. Um único ícone deverá indicar o 

status do balizamento da torre (desligado, ligado, mau funcionamento). 

I.VIII.18.16. O sensor de temperatura interna do sítio de repetição deverá indicar 

a qualquer momento a medida da temperatura interna em ºC (graus centígrados), 

mediante comando da CGSF por meio de ícone específico da interface gráfica do sítio 

de repetição selecionado. Caso a temperatura interna do sítio ultrapasse 40ºC deverá 

ser emitido alarme sonoro na CGSF e indicação no mapa em qual sitio ocorreu alarme 

de temperatura, de forma automática. 

I.VIII.18.17. O sensor para monitoramento do tempo de utilização dos 

equipamentos de ar condicionado deverá permitir a contagem do número de horas de 

funcionamento de cada um dos equipamentos de cada sítio. O contador deverá 

apresentar a contagem do número de horas de utilização de cada equipamento, 



 

permitindo o reset mediante ícone específico da interface gráfica, após manutenção 

do referido equipamento. 

I.VIII.18.18. O revezamento na utilização dos equipamentos de ar condicionado 

poderá ser alterado a qualquer momento mediante comando da CGSF por meio de 

ícone da interface gráfica de cada sítio de repetição (ar condicionado 1, ar 

condicionado 2 ou os dois equipamentos simultâneos).  

I.VIII.18.19. Todos os alarmes sonoros, após serem emitidos, poderão ser 

silenciados mediante comando específico, individualizado, por meio de ícone da 

interface gráfica de cada sítio de repetição.  

IX.MEMORIAL DESCRITIVO  

I.IX.1. Deverá ser elaborado um Memorial descritivo pela CONTRATADA, o qual 

será aprovado pela PMMG antes da efetiva customização e implantação.  

I.IX.2. O Memorial descritivo deverá contemplar as configurações dos 

equipamentos necessários para a conexão com o Controlador Central, Sítios de 

Repetição e Centro de Despacho (COPOM).  

I.IX.3. O Memorial descritivo deve apresentar diagrama executivo, considerando 

todos os componentes (Controlador Central, ERB, Consoles de Despacho, Enlaces 

de Dados, unidades repetidoras existentes, Terminais de Rádio, servidores, entre 

outros componentes); as interfaces de comunicação; os enlaces de dados; os 

diagramas esquemáticos de todas as conexões;  

I.IX.4. O Memorial descritivo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data de assinatura do contrato. 

X.PROJETO DEFINITIVO (AS BUILT)  

I.X.1. Deverá ser elaborado um Projeto Definitivo pela CONTRATADA, o qual será 

aprovado pela PMMG após a implantação do sistema.  

I.X.2. O Projeto Definitivo deverá contemplar as configurações dos equipamentos, 

as conexões com o Controlador Central, Sítios de Repetição e Centro de Despacho 

(COPOM).  



 

I.X.3. O Projeto Definitivo deve apresentar diagrama, considerando: todos os 

componentes (Controlador Central, ERB, Consoles de Despacho, Enlaces de Dados, 

unidades repetidoras existentes, Terminais de Rádio, servidores, entre outros 

componentes); as interfaces de comunicação; os enlaces de dados; os diagramas 

esquemáticos de todas as conexões;  

I.X.4. O Projeto Definitivo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

após o teste final de aceitação em campo.  

XI.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ESTE FORNECIMENTO  

I.XI.1. Fornecer os equipamentos, materiais e acessórios necessários;  

I.XI.2. Instalar ou ampliar e Configurar o Controlador Central em Belo Horizonte, 

em local a ser definido pela PMMG;  

I.XI.3. Fornecer através do Controlador Central e o Servidor de Coordenadas 

GPS/AVL, o posicionamento e integração para os bancos de dados de mapas da 

CONTRATANTE, para possibilitar a comunicação GPS entre terminais e 

computadores da LAN da CONTRATANTE;  

I.XI.4. Integrar o Controlador Central com o Servidor de Gravação de Voz;  

I.XI.5. Integrar o Controlador Central com o Servidor de Chaves de Encriptação;  

I.XI.6. Integrar o Controlador Central com as Consoles de Despacho e com todos 

os demais componentes do sistema P25;  

I.XI.7. Instalar, configurar e otimizar todas as demais funções descritas nesta 

especificação;  

I.XI.8. A CONTRATADA deverá realizar as adequações de infraestrutura que se 

fizerem necessárias para a instalação dos equipamentos especificados na sala de 

equipamentos disponibilizada pela CONTRATANTE.  

I.XI.9. As empresas interessadas em participar deste processo licitatório poderão 

visitar os locais (Salas de Equipamentos) indicados pela PMMG onde serão instalados 

o Controlador Central e demais equipamentos, a fim de levantar as infraestruturas 

existentes (espaço físico, móveis, etc.) e a verificação da infraestrutura necessária a 



 

ser instalada pela CONTRATADA. As visitas técnicas e/ou vistorias serão agendadas 

junto a Seção de Rádio do CTT.  

I.XI.10. Capacitar tecnicamente 10 técnicos da CONTRATANTE, com no mínimo 40 

horas aulas de treinamento. 

I.XI.11. O treinamento deverá ser composto de aulas teóricas e práticas. A 

CONTRATADA deverá fornecer a cada aluno, material didático editado em português, 

impresso (devidamente encadernado) e digitalizado, completo e que abranja todo o 

conteúdo ministrado.  

I.XI.12. Fornecer a documentação completa do sistema, incluindo diagramas, 

desenhos, mapas, manuais na língua portuguesa ou traduzidos e outros. 

XII. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE DEVEM SER IMPLEMENTADOS, 

AMPLIADOS OU FORNECIDOS PARA O CONTROLADOR CENTRAL 

I.XII.1. Considerando a possibilidade de aproveitamento da infraestrutura de 

controlador central existente ou o fornecimento de outro controlador central que 

viabilize a ampliação do projeto de rádio de forma integrada, deverão ser 

implementados, fornecidos ou ampliados os seguintes itens abaixo: 

I.XII.2. SERVIDOR DE GRAVAÇÃO DE VOZ DIGITAL P25 FASE 2, TIPO I: 

I.XII.2.1. O Controlador Central deverá possuir um sistema de gravação digital de 

áudio multicanal através de um servidor, para todos os canais disponibilizados e 

correntes no controlador, de modo que todas as mensagens de voz trafegadas sejam 

gravadas. O gravador digital de voz deverá ter a capacidade de registrar e armazenar 

no mínimo 60 (sessenta) Grupos de Conversação do sistema troncalizado e 

possibilitar a gravação de no mínimo 3.000 (três mil) horas de conversação. 

I.XII.2.2. O módulo de gravação deverá permitir o registro das comunicações, o 

gerenciamento das gravações operacionais e a reprodução das gravações a partir de 

Estações de Trabalho, composta de CPU’s, monitor LED de no mínimo 19’ (dezenove) 

polegadas, teclado padrão ABNT e mouse, unidade externa para leitura e gravação 

em mídia DVD, caixas de som, acesso via porta USB. 

I.XII.2.3. O servidor de gravação deverá possuir no mínimo o recurso RAID 1, Hot 

Swap ou configuração RAID em nível superior.  



 

I.XII.2.4. O gravador deverá ser capaz de gravar e reproduzir as gravações 

simultaneamente, sem perdas das gravações em curso e possuir as características 

seguintes: 

I.XII.2.5. Gravar e ouvir ao mesmo tempo;  

I.XII.2.6. Permitir o uso de fones de ouvido, para ouvir o áudio gravado;  

I.XII.2.7. Controlar o volume para cada canal de áudio;  

I.XII.2.8. Conexão direta com o Controlador Central;  

I.XII.2.9. Exportar o áudio gravado em mídia (CD, DVD e Pen-Drive);  

I.XII.2.10. Exportar o áudio em formatos tais como: WMA (Windows Media 

Áudio), Microsoft WAV, MP-3 e outros;  

I.XII.2.11. Armazenar, em disco rígido (storage), 3000 (três mil) horas de 

gravação por grupo de conversação, considerando um total de até de 60 grupos de 

conversação, supondo ocupação em 100% do tempo; 

I.XII.2.12. Possuir fonte de alimentação redundante e Hot Swap;  

I.XII.2.13. Possuir interface gráfica amigável. 

I.XII.2.14. O SERVIDOR DE GRAVAÇÃO DEVERÁ POSSUIR OS SEGUINTES 

ACESSÓRIOS: 

I.XII.2.14.1. 02 (dois) Computadores Cliente com o software do gravador, com 

monitores de LED de no mínimo 19” com teclado e mouse e caixas de som externas 

com alimentação através da porta USB;  

I.XII.2.14.2. 04 (quatro) fones de ouvidos, do tipo “aviador”, de alta qualidade, 

resistência e duração; 

I.XII.2.14.3. 7 (sete) Hard Disk (HD) Externos de 02 TB cada, para uso em porta 

USB, com case, para fins de backup;  

I.XII.2.14.4. 01(um) conjunto de alto falante ou caixas de som externos.  

I.XII.2.15. Operar em 110/220 VAC, 60 HZ, em temperatura de -5º a +55º C;  



 

I.XII.2.16. Possuir tecnologia que utilize servidor de gravação do tipo PC ou 

Gabinete Industrial; Gravar, reproduzir e fazer back-up de forma simultânea, usando 

todos os canais diuturnamente, sem interrupção, com plena ocupação dos canais, 

com qualidade, confiabilidade e segurança;  

I.XII.2.17. Ter condições de fornecer relatórios estatísticos diários, semanais e 

mensais, por canal ou todo sistema, contendo no mínimo os seguintes parâmetros: 

origem da chamada, destino da chamada, quantidade de chamadas, tempo de 

gravação de cada chamada e tempo médio das chamadas.  

I.XII.2.18. O sistema deverá gerar alarme visual e sonoro quando as mídias 

estiverem cheias ou quase cheias e problemas na mídia;  

I.XII.2.19. Possuir sistema de gerenciamento de mídias que permita 

programação do tempo mínimo em que uma mídia não poderá ser regravada;  

I.XII.2.20. Permitir a reprodução das gravações nas mídias permanentes sem 

estar conectado ao sistema, utilizando os mesmos parâmetros da pesquisa em HD, 

operando sobre a mídia de maneira totalmente independente;  

I.XII.2.21. Operar em ambiente compatível com Microsoft Windows com 

interface amigável;  

I.XII.2.22. Possuir um sistema de segurança com senhas multiníveis de acesso 

para execução das atividades de monitoração em tempo real, reprodução total ou 

parcial das gravações, supervisão e formatação da mídia de backup e manutenção;   

I.XII.2.23. Permitir a pesquisa das gravações armazenadas no disco rígido nos 

seguintes parâmetros de pesquisas: data, hora, duração da chamada e identificação 

do rádio e do grupo de conversação;  

I.XII.2.24. Permitir a visualização gráfica na tela de operação do sistema, com 

as seguintes facilidades:  

I.XII.2.24.1. Taxa de ocupação do disco rígido; 

I.XII.2.24.2. Possuir histórico de atividades e ocorrências do sistema através de 

arquivos tipo log;  



 

I.XII.2.24.3. Possuir método de gravação, em que os canais inoperantes (sem 

sinal) não deverão ser ativados, para que não ocorra ocupação de espaço na mídia 

de armazenamento;  

I.XII.2.25. Possuir saída de áudio que possibilite a conexão de caixas de som, 

fone de ouvido ou gravador externo;  

I.XII.2.26. Estar equipado com software para que possa monitorar as gravações 

ao vivo de cada grupo de voz selecionado;  

I.XII.2.27. Permitir acesso remoto e reprodução das gravações via rede;  

I.XII.2.28. Permitir salvar a gravação em arquivo formato WMA, WAV ou MP-3, 

para posterior reprodução ou envio via e-mail;  

I.XII.2.29. Estar equipado de forma a permitir a realização de backup automático 

dos arquivos de gravação para mídias externas, em intervalo programado pelo 

administrador;  

I.XII.2.30. Permitir a cópia seletiva de gravações para mídia permanente;  

I.XII.2.31. Estar equipado com software que permita apagar as gravações mais 

antigas do “HD”, automaticamente, quando atingir sua capacidade total, 

disponibilizando espaços para armazenar novas gravações;  

I.XII.2.32. Possuir a facilidade onde o usuário possa ser configurado de maneira 

dinâmica, sendo possível sua identificação através de senha do usuário;  

I.XII.2.33. Ser dotado de recursos de tele diagnose, permitindo a manutenção 

remota de software e facilitando processos de manutenção de hardware;  

I.XII.2.34. Estar equipado com software de supervisão para monitoração, 

administração, configuração em tempo real das chamadas (gravações) e alarmes por 

meio de interface gráfica, com funcionamento em arquitetura cliente/servidor.  

I.XII.2.35. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ESTE FORNECIMENTO  

I.XII.2.35.1. Fornecer os equipamentos, materiais e acessórios especificados 

neste item.  



 

I.XII.2.35.2. Instalar o Servidor de Gravação e os Computadores Clientes do 

Gravador no local indicado pela CONTRATANTE.  

I.XII.2.35.3. Integrar o Servidor de Gravação e os Computadores Clientes do 

Gravador com o Controlador Central.  

I.XII.2.35.4. Integrar o Servidor de Gravação com todos os demais componentes 

do sistema P25.  

I.XII.2.35.5. Instalar, configurar e otimizar todas as demais funções descritas 

nesta especificação.  

I.XII.2.35.6. A CONTRATADA deverá realizar as adequações de infraestrutura 

que se fizerem necessárias para a instalação dos equipamentos especificados na sala 

de equipamentos disponibilizada pela CONTRATANTE. 

I.XII.2.35.7. As empresas interessadas em participar deste processo licitatório 

poderão visitar os locais (Salas de Equipamentos) indicados pelo CTT onde serão 

instalados o Servidor de Gravação de Voz e demais equipamentos, a fim de levantar 

as infraestruturas existentes (espaço físico, móveis, etc.) e a verificação da 

infraestrutura necessária a ser instalada pela CONTRATADA. As visitas técnicas e/ou 

vistorias serão agendadas junto a Seção de Rádio do CTT.  

I.XII.2.35.8. Capacitar tecnicamente 6 (seis) técnicos da CONTRATANTE, com no 

mínimo 8 horas aulas de treinamento.  

I.XII.2.35.9. O treinamento deverá ser composto de aulas teóricas e práticas. A 

CONTRATADA deverá fornecer a cada aluno, material didático editado em português, 

impresso (devidamente encadernado) e digitalizado, completo e que abranja todo o 

conteúdo ministrado.  

I.XII.2.35.10. Para cada Servidor de Gravação de Voz Digital adquirido, a 

CONTRATADA deverá fornecer 1 (uma) licença do Software do aplicativo, original do 

fabricante.  

I.XII.2.35.11. Se aplicável, para cada Servidor de Gravação de Voz Digital 

adquirido, a CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas e cabos de 

programação necessários à programação e manutenção do servidor.  



 

I.XII.2.35.12. Fornecer a documentação completa do sistema, incluindo diagramas, 

desenhos, manuais e outros.  

XIII.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA SERVIDOR DE COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS GPS/AVL, P25 FASE  

I.XIII.1. O sistema deverá permitir o recebimento, no COPOM ou outro local a ser 

definido pela CONTRATANTE, a localização (coordenadas latitude/longitude) de 

rádios portáteis e viaturas equipadas com rádio padrão P25 Fase 1 e Fase 2 com 

receptor de GPS (acoplado ou integrado).  

I.XIII.2. O fornecimento de servidores e hardwares necessários para o 

funcionamento do sistema de Localização de Viaturas (AVL) será de responsabilidade 

da CONTRATADA.  

I.XIII.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar os dados, em tempo real, para 

georreferenciamento das posições das viaturas e rádios portáteis, diretamente para a 

PMMG, fornecendo o protocolo para decodificação dos dados. A CONTRATADA não 

poderá receber os dados enviados pelos equipamentos, não se admitindo qualquer 

relação intermediária para a transmissão ou cópia dos dados gerados, salvo em 

situação autorizada pela CONTRATANTE;  

I.XIII.4. Deverá ser fornecida uma estação cliente para monitoramento com 01 (um) 

monitor de LED colorido de 19 polegadas, 01 (um) computador tipo PC 01 (um) mouse 

e 01 (um) teclado padrão ABNT2.  

I.XIII.5. A atualização da posição das viaturas deverá ser realizada dinamicamente, 

baseada em um tempo pré-definido (ex.: 2 minutos) ou na distância percorrida (ex.: 

500 metros), podendo estes parâmetros ser configurados pelo administrador de 

sistema da PMMG. 

I.XIII.6. As coordenadas deverão ser recebidas através de pacote de dados 

troncalizados enviados pelo sistema de radiocomunicação digital P25.  

I.XIII.7. O servidor deverá permitir adição futura de novas viaturas com rádio P25 

com GPS integrado ou acoplado.  

I.XIII.8. O servidor deverá permitir adição futura de rádios portáteis P25 com GPS 

integrado ou acoplado.  



 

I.XIII.9. O aplicativo deverá permitir a visualização de todas as viaturas e rádios 

portáteis equipados com GPS, sobre o mapa da PMMG.  

I.XIII.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar interface (API) para decodificação 

dos dados, com suporte à equipe responsável pelo desenvolvimento da integração 

dos dados com o sistema de monitoramento já existente na PMMG;  

I.XIII.11. A posição das viaturas deverá ser armazenada em um servidor do sistema 

fornecido com espaço de armazenamento para garantir, no mínimo, 90 dias de 

consulta.  

I.XIII.12. Os dados deverão ser enviados para o datacenter da CONTRATANTE via 

protocolo de transmissão TCP/IP;  

I.XIII.13. Dados mínimos que deverão ser decodificados:  

I.XIII.13.1. Posição (coordenadas geográficas, latitude/longitude);  

I.XIII.13.2. Data e Hora;  

I.XIII.13.3. Identificador único da viatura (rádio móvel) ou rádio portátil.   

I.XIII.14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ESTE FORNECIMENTO  

I.XIII.14.1. Fornecer os equipamentos, materiais e acessórios especificados 

neste item.  

I.XIII.14.2. Instalar o Servidor de Coordenadas Geográficas GPS/AVL em local 

a ser definido pela CONTRATANTE.  

I.XIII.14.3. Integrar o Servidor de Coordenadas Geográficas GPS/AVL com o 

Controlador Central. Integrar o Servidor de Coordenadas Geográficas GPS/AVL com 

todos os demais componentes do sistema P25.  

I.XIII.14.4. Instalar, configurar e otimizar todas as demais funções descritas 

nesta especificação.  A CONTRATADA deverá realizar as adequações de 

infraestrutura que se fizerem necessárias para a instalação dos equipamentos 

especificados na sala de equipamentos, disponibilizada pela CONTRATANTE.  

I.XIII.15. As empresas interessadas em participar deste processo licitatório poderão 

visitar os locais (Salas de Equipamentos) indicados pela PMMG onde serão instalados 



 

o Servidor de Coordenadas Geográficas e demais equipamentos, a fim de levantar as 

infraestruturas existentes (espaço físico, móveis, etc.) e a verificação da infraestrutura 

necessária a ser instalada pela CONTRATADA. As visitas técnicas e/ou vistorias 

serão agendadas junto a Seção de Rádio do CTT.  

I.XIII.16. Capacitar tecnicamente 6 operadores da CONTRATANTE, com no mínimo 

8 horas aulas de treinamento.  

I.XIII.17. O treinamento deverá ser composto de aulas teóricas e práticas. A 

CONTRATADA deverá fornecer a cada aluno, material didático editado em português, 

impresso (devidamente encadernado) e digitalizado, completo e que abranja todo o 

conteúdo ministrado.  

I.XIII.18. Para cada Servidor de Coordenadas Geográficas GPS/AVL adquirido, a 

CONTRATADA deverá fornecer 1 (uma) licença do Software do aplicativo, original do 

fabricante.  

I.XIII.19. Se aplicável, para cada Servidor de Coordenadas Geográficas GPS/AVL 

adquirido, a CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas e cabos de 

programação necessários à programação e manutenção.  

I.XIII.20. Fornecer a documentação completa do sistema, incluindo diagramas, 

desenhos, manuais e outros.  

XIV.ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA SERVIDOR DE GERENCIAMENTO DE 

CHAVES DE ENCRIPTAÇÃO AÉREA – OTAR P25, FASE 2  

I.XIV.1. Servidor de Gerenciamento de Chaves de Encriptação Aérea (Criptofonia) – 

OTAR (Over The Air Rekeying), para emprego na rede digital com controle inteligente 

(troncalizada) da PMMG. Este sistema terá a função de enviar dados codificados aos 

terminais rádios através da interface aérea, utilizando os parâmetros eletrônicos de 

modulação digital e sinalização definida no padrão P25, Normas TSB102 da TIA/EIA 

e seus complementos.  

I.XIV.2. A mudança da chave de criptofonia deverá ser feita no menor tempo 

possível, ou seja, via aérea, por meio de ondas radioelétricas de RF, a fim de evitar 

prejuízos à atividade operacional, tempo perdido, mão de obra empregada de forma 

desnecessária, dentre outros.  



 

I.XIV.3. O processo de encriptação pelo ar (OTAR) deverá permitir a alteração das 

chaves de forma instantânea e simultânea, a partir de um único comando remoto, por 

técnicos da Polícia Militar, devidamente autorizados.  

I.XIV.4. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ENCRIPTAÇÃO AÉREA – OTAR  

I.XIV.4.1. O sistema de encriptação aérea OTAR deverá ter as características 

funcionais e oferecer os recursos operacionais aqui descritos, dentro da área de 

cobertura da rede de radiocomunicação digital da PMMG em Minas Gerais.  

I.XIV.4.2. O Sistema de encriptação aérea – OTAR deverá ser composto por Servidor 

de Gerenciamento de Chaves, Estação de Trabalho Cliente para acesso local e 

manutenção e outra Estação de Trabalho Cliente para acesso remoto. 

I.XIV.4.3. Equipamentos de rede padrão Ethernet para composição da rede LAN do 

Servidor de Gerenciamento de Chaves e sua conexão às Estações de Trabalho 

clientes. Este item inclui roteadores, switches, hubs e cabos em quantidade e 

configuração suficientes para composição da rede.  

I.XIV.5. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS BÁSICAS  

I.XIV.5.1. Para transmissões das informações via RF, o sistema de gerenciamento 

OTAR deverá ter mecanismo de registro das unidades de rádio que poderá ser 

compartilhado com demais itens de infraestrutura, de forma que somente rádios 

pertencentes ao sistema terão suas mensagens encaminhadas ao Servidor de 

Gerenciamento de Chaves;  

I.XIV.5.2. Além de gerenciar a troca de chaves através de ondas radioelétricas de RF, 

deverá ter a capacidade de transferência das mensagens de alteração de chaves de 

criptografia programadas através de dispositivo manual de carregamento de chaves;  

I.XIV.5.3. O sistema de encriptação aérea OTAR deverá atender às normas do padrão 

aberto P25, de forma a possibilitar que o processo de mudança de chaves seja único 

para todos os tipos de rádios digitais, independentemente do fabricante;  

I.XIV.5.4. O algoritmo de criptografia a ser utilizado deverá ser o P25 AES 256 bits, e 

deverá dispor de central de gerenciamento das chaves, responsável pela geração, 

armazenamento, proteção, transferência, carregamento, utilização e destruição das 

chaves de criptografia;  



 

I.XIV.5.5. O processo deve enviar as chaves de criptografia através dos canais de RF 

de forma segura, através de mensagens compatíveis com a interface aérea CAI 

(Common Air Interface) do padrão P25, no modo digital com controle inteligente, a fim 

de prover segurança contra interceptação ou alterações não autorizadas;  

I.XIV.5.6. A reprogramação das chaves de criptografia digital dos terminais de rádios 

deverá ser realizada através da estação rádio-base digital ou repetidora digital da rede 

de rádio. O sistema OTAR deverá utilizar o subsistema de rádio enlaces para acessar 

as estações repetidoras a fim de fornecer os dados provenientes dos Servidores de 

Chaves às mesmas, que proverão a funcionalidade de OTAR, nos sítios de repetição, 

de acordo com as recomendações da APCO-25.  

I.XIV.6. RECURSOS OPERACIONAIS DO SISTEMA  

I.XIV.6.1. O sistema de encriptação aérea OTAR deverá oferecer os seguintes 

recursos e funcionalidades, atendendo às normas do padrão aberto P25, de forma a 

possibilitar que o processo de mudança de chaves de criptografia seja único para 

todos os tipos de rádios digitais no padrão P25 e desde que devidamente preparados 

para tal operação (OTAR):  

I.XIV.6.2. Capacidade de trabalhar com grupos de criptografia, onde os rádios (fixos, 

móveis e portáteis) são agrupados e compartilham as chaves de criptografia; 

I.XIV.6.3. O sistema deve operar de forma a possuir, no mínimo, duas chaves de 

criptografia nas unidades de rádio (uma ativa e outra inativa) para que não ocorram 

interrupções nas comunicações criptografadas nos processos de alteração de chaves;  

I.XIV.6.4. O servidor deverá possuir um comando único de “Troca de Chaves”, através 

do qual todas as unidades de rádio trocam a chave de criptografia ativa pela inativa já 

armazenada nos rádios, para que não ocorram interrupções nas comunicações 

criptografadas nos processos de alteração de chaves;  

I.XIV.6.5. Deverá possuir um comando de “Atualização de Chaves”, que enviará as 

informações da nova chave de criptografia a substituir a chave inativa nos rádios;  

I.XIV.6.6. O Sistema deverá operar de forma que o operador de OTAR sempre tenha 

confirmação de que as mensagens de OTAR enviadas foram corretamente recebidas 

pelas unidades de rádio. Essas mensagens de confirmação devem ser originadas de 

dois modos:  



 

I.XIV.6.7. Automaticamente enviadas pelas unidades de rádio;  

I.XIV.6.8. Em resposta a um comando de polling iniciado pelo operador de OTAR. 

Neste caso, somente as unidades de rádio que ainda não tiverem enviado as 

mensagens de confirmação ao Servidor de Gerenciamento de Chaves participam do 

polling.  

I.XIV.6.9. O sistema deverá ter a capacidade de repetir o envio de algumas 

mensagens de OTAR em intervalos de tempo regulares e programáveis, para garantir 

o recebimento correto das mensagens por todas as unidades de rádio envolvidas;  

I.XIV.6.10. O sistema deverá permitir a visualização do status de todas as 

unidades de rádio, a fim de verificar se todos os rádios estão com as informações 

correntes atualizadas;  

I.XIV.6.11. O sistema deverá ter a capacidade de reenviar automaticamente uma 

mensagem de OTAR, assim que uma unidade de rádio com status “pendente” se 

registrar no Sistema, desde que autorizado;  

I.XIV.6.12. Deverá oferecer a capacidade de marcar uma unidade específica 

como “comprometida”, de forma que essa unidade não receba mais mensagens de 

OTAR;  

I.XIV.6.13. Enviar comando para uma unidade específica para apagar todas as 

chaves de criptografia daquela unidade e desabilitá-la permanentemente do Servidor 

de Gerenciamento de Chaves;  

I.XIV.6.14. Capacidade de marcar uma unidade específica para que os pedidos 

de alteração de chaves originados por aquela unidade sejam negados pelo sistema; 

I.XIV.6.15. As chaves de criptofonia na base de dados do Servidor de 

Gerenciamento de Chaves devem ser identificadas por um código ou nome, de forma 

que os dados reais das chaves de criptofonia não possam ser acessados, visualizados 

ou impressos;  

I.XIV.6.16. O Sistema deverá possuir um gerenciamento de mobilidade dos 

usuários, enviando as mensagens de OTAR através dos canais respectivos de RF de 

forma transparente ao operador das estações de trabalho clientes do Servidor de 

Gerenciamento de Chaves, ou seja, o operador de OTAR não deverá ter a 



 

necessidade de escolher selecionar quais canais de RF devem ser utilizados para a 

transmissão das mensagens de OTAR às unidades de rádio em campo;  

I.XIV.6.17. O Sistema deverá ter a capacidade de operar com várias contas de 

usuário para acesso às Estações de Trabalho clientes do Servidor de Gerenciamento 

de Chaves, com as seguintes funcionalidades:  

I.XIV.6.17.1. Pelo menos dois níveis de acesso aos recursos do Sistema, um de 

Administrador e um de Operador, com controle do acesso através de senhas;  

I.XIV.6.17.2. O acesso de Operador deverá ter somente a capacidade de acessar 

os recursos relacionados às atividades operacionais de alteração de chaves de 

criptofonia e configuração dos grupos de criptofonia e das relações dos grupos com 

as unidades de rádio;  

I.XIV.6.17.3. O acesso de Administrador deverá ter todos os recursos de Operador, 

mais a capacidade de configurar os parâmetros de Sistema e a criação e 

gerenciamento das contas de Operador;  

I.XIV.6.17.4. Acompanhar o status de todas as contas podendo visualizar quais 

contas estão logadas, quais estão habilitadas ou desabilitadas;  

I.XIV.6.17.5. Capacidade de desabilitar temporariamente uma conta de Operador;  

I.XIV.6.17.6. Capacidade de expansão para, no mínimo, 3 sessões simultâneas de 

operadores no sistema utilizando as Estações de Trabalho clientes do Servidor de 

Gerenciamento de Chaves.  

I.XIV.6.18. Deverá ter métodos confiáveis para fazer cópias de segurança 

(backup) da base de dados do sistema, com indicação para o administrador do 

sistema da data na qual foi realizada com sucesso a última cópia de segurança;  

I.XIV.6.19. O sistema deverá manter um registro de todas as atividades 

realizadas no sistema, armazenando, no mínimo, informações de tipo de ações, data 

e hora em que ocorreram e usuários envolvidos. Adicionalmente, deve ter a 

capacidade de utilização de filtros para visualização parcial dos registros por usuário, 

por intervalo de datas, e por tipo de evento;  

I.XIV.6.20. O Sistema deverá ter mecanismos de proteção para impedir que 

chaves de criptofonia designadas a unidades de rádio ou grupos de criptofonia sejam 



 

apagadas erroneamente pelo operador da Estação de Trabalho cliente do Servidor de 

Gerenciamento de Chaves;  

I.XIV.6.21. As seguintes funcionalidades deverão ser executadas a partir das 

Estações de Trabalho clientes do Servidor de Gerenciamento de Chaves:  

I.XIV.6.21.1. Atualização total de unidade - onde deverão ser enviadas todas as 

informações de OTAR para uma unidade de rádio específica, sem considerar as 

informações que o rádio já possua;  

I.XIV.6.21.2. Atualização parcial de unidade - onde deverão ser enviadas somente 

as informações de OTAR que uma determinada unidade de rádio ainda não possua;  

I.XIV.6.21.3. O Servidor de Gerenciamento de Chaves deverá ser capaz de enviar 

uma mensagem criptografada para identificar a presença de uma unidade de rádio 

específica; 

I.XIV.6.21.4. “Zeroize” - envio de comando que apaga todas as chaves de 

criptofonia da unidade de rádio;  

I.XIV.6.21.5. Atualização de Chaves - envio de comando de atualização da chave 

de criptofonia inativa para todas as unidades de rádio de um grupo de criptofonia.  

I.XIV.6.22. Componentes Básicos do Sistema:  

I.XIV.6.22.1. O Sistema de Servidor de Gerenciamento de Chaves deverá ser 

composto por Servidor de Gerenciamento de Chaves e Estações de Trabalho Cliente.  

I.XIV.6.22.2. Servidor de Gerenciamento de Chaves:  

I.XIV.6.22.3. Deverá possuir plataforma padrão PC, na configuração compatível e 

sistema operacional gráfico em ambiente amigável, baseado em ambiente de janelas 

ou ambiente web, sendo responsável por:  

I.XIV.6.22.4. Manter a base de dados encriptada com as chaves de criptofonia, e 

as relações de cada equipamento com os grupos de criptofonia;  

I.XIV.6.22.5. Executar todas as operações de gerenciamento de chaves; 

formatando e roteando todas as mensagens de gerenciamento de chaves para os 

terminais de usuários;  



 

I.XIV.6.22.6. Encriptar e decriptar todas as mensagens de gerenciamento de 

chaves trocadas com os terminais de usuário, utilizando algoritmo AES;  

I.XIV.6.22.7. Configurar e controlar os privilégios de operação de cada usuário das 

estações de trabalho usuárias do Sistema;  

I.XIV.6.22.8. Configurar os elementos de rede para o correto funcionamento e 

integração com o Sistema de radiocomunicação;  

I.XIV.6.22.9. Manter um registro de todos os eventos do sistema OTAR.  

I.XIV.6.22.10. Estações de Trabalho Clientes do Servidor de Gerenciamento de 

Chaves: 

I.XIV.6.22.10.1. Deverão utilizar plataforma padrão PC e Sistema operacional gráfico 

baseado em ambiente de janelas ou ambiente web, sendo responsáveis por:  

I.XIV.6.22.10.2. Permitir o acesso ao Servidor de Gerenciamento de Chaves através 

de contas de login;  

I.XIV.6.22.10.3. Atuar como interface dos operadores aos serviços de OTAR e 

gerenciamento das chaves de criptofonia;  

I.XIV.6.22.10.4. Permitir o acesso do administrador do Sistema OTAR;  

I.XIV.6.22.10.5. Visualização das mensagens de status e confirmação das operações 

de OTAR; 

I.XIV.6.22.10.6. Configuração geral do Sistema OTAR e do gerenciamento dos 

usuários do Sistema. 

I.XIV.6.22.11. Interface (gateway) de Dados entre o Servidor de Gerenciamento de 

Chaves e a Infraestrutura de Rádio:  

a. Deverá realizar a interface física e lógica entre a rede LAN do Servidor de 

Gerenciamento de Chaves e a infraestrutura de radiocomunicação, sendo 

responsável por:  

b. Converter e formatar as mensagens da rede LAN do Servidor de Gerenciamento 

de Chaves para um formato adequado para transmissão via RF, de acordo com a 

interface aérea comum CAI (Common Air Interface) do padrão aberto P25, com 



 

controle inteligente. Este item deverá incluir eventuais alterações ou adições de 

equipamentos aos sistemas de radiocomunicação já adquiridos para capacitar estes 

sistemas a trafegar as mensagens de alteração de chaves de criptografia via RF;  

c. Controlar o envio e recebimento das mensagens de OTAR pelos terminais de 

usuário de rádio, notificando o Servidor de Gerenciamento de Chaves caso ocorra 

falha no envio;  

d. Controlar o acesso dos terminais de usuário de rádio através do registro de cada 

unidade e autenticação para evitar que rádios não autorizados interfiram nas 

mensagens de alteração das chaves de criptofonia.  

I.XIV.6.22.12. O Sistema de Gerenciamento de Chaves de Encriptação Aérea – 

OTAR deverá possuir os seguintes acessórios:  

I.XIV.6.22.12.1. 02 (dois) Computadores Cliente do Gerenciamento de Chaves de 

Encriptação Aérea – OTAR com monitores colorido de LED de no mínimo 19” com 

teclado e mouse.   

I.XIV.6.22.13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ESTE FORNECIMENTO  

I.XIV.6.22.13.1. Fornecer os equipamentos, materiais e acessórios especificados 

neste item.  

I.XIV.6.22.13.2. Instalar o Servidor de Gerenciamento de Chaves de Encriptação 

Aérea e os Computadores Clientes de Gerenciamento de Chaves de Encriptação 

Aérea do em local específico a ser designado pela CONTRATANTE.  

I.XIV.6.22.13.3. Integrar o Servidor de Gerenciamento de Chaves de Encriptação 

Aérea e os Computadores Clientes do Gerenciamento de Chaves de Encriptação 

Aérea com o Controlador Central.  

I.XIV.6.22.13.4. Integrar o Servidor de Encriptação Aérea com todos os demais 

componentes do sistema P25.  

I.XIV.6.22.13.5. Instalar, configurar e otimizar todas as demais funções descritas 

nesta especificação.  



 

I.XIV.6.22.13.6. A CONTRATADA deverá realizar as adequações de infraestrutura 

que se fizerem necessárias para a instalação dos equipamentos especificados na sala 

de equipamentos disponibilizada pela CONTRATANTE.  

I.XIV.6.22.13.7. As empresas interessadas em participar deste processo licitatório 

poderão visitar os locais (Salas de Equipamentos) indicados pela PMMG onde serão 

instalados o Servidor de Encriptação Aérea e demais equipamentos, a fim de levantar 

as infraestruturas existentes (espaço físico, móveis, etc.) e a verificação da 

infraestrutura necessária a ser instalada pela CONTRATADA. As visitas técnicas e/ou 

vistorias serão agendadas junto a Seção de Rádio do CTT.  

I.XIV.6.22.13.8. Capacitar tecnicamente 6 técnicos da CONTRATANTE, com no 

mínimo 8 horas aulas de treinamento.  

I.XIV.6.22.13.9. O treinamento deverá ser composto de aulas teóricas e práticas. A 

CONTRATADA deverá fornecer a cada aluno, material didático editado em português, 

impresso (devidamente encadernado) e digitalizado, completo e que abranja todo o 

conteúdo ministrado.  

I.XIV.6.22.13.10. Para cada Servidor de Gerenciamento de Chaves de 

Encriptação Aérea adquirido, a CONTRATADA deverá fornecer 1 (uma) licença do 

Software do aplicativo, original do fabricante. 

I.XIV.6.22.13.11. Se aplicável, para cada Servidor de Gerenciamento de Chaves 

de Encriptação Aérea adquirido, a CONTRATADA deverá fornecer todas as 

ferramentas e cabos de programação necessários à programação e manutenção.  

I.XIV.6.22.13.12. Fornecer a documentação completa do sistema, incluindo 

diagramas, desenhos e manuais 

XV. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA SERVIDOR DE INTEGRAÇÃO, 

CONECTIVIDADE E EXPLORAÇÃO DA COBERTURA DE TELEFONIA MÓVEL NO 

SISTEMA DE RÁDIO DIGITAL P25 

I.XV.1. Servidor de integração, conectividade e exploração da cobertura de telefonia 

móvel, para emprego na rede de rádio digital com controle inteligente (troncalizada) 

da PMMG. Este sistema terá a função de conectar os terminais do tipo smartphone 

ao sistema de rádio digital P25 por meio da conexão de dados móveis, possibilitando 



 

aos smartphones transmitirem e receberem mensagens de voz como se fossem um 

terminal de rádio do sistema digital P25. 

I.XV.2. O servidor deverá possibilitar a gestão dos terminais smartphones por meio 

de login com usuário e senha e cadastro de IMEI (International Mobile Equipment 

Identity); 

I.XV.3. O servidor deverá possuir todas as licenças necessárias para operação 

integrada a rede de rádio P25 bem como para operação de grupos virtuais formados 

apenas por terminais conectados pela rede de telefonia móvel; 

I.XV.4. O servidor deverá possuir capacidade e licenças disponíveis para a criação 

de até 60 (sessenta) grupos de conversação para interoperabilidade com a rede de 

rádio P25; 

I.XV.5. O servidor deverá possuir capacidade e licenças disponíveis para a criação 

de até 100 (cem) grupos de conversação virtuais, formados apenas por terminais 

conectados pela rede de telefonia móvel; 

I.XV.6. Juntamente com o servidor de integração, conectividade e exploração da 

cobertura de telefonia móvel, deverão ser fornecidas 1000 (mil) licenças para usuários 

(smartphone ou terminais robustecidos ou desktop).  

I.XV.7. O servidor deverá possuir aplicação para acesso por desktop. Deve possuir 

interface gráfica intuitiva, de fácil acesso, bem como todas as licenças necessárias 

para seu perfeito funcionamento. A aplicação deverá ser compatível com 

computadores PC, notebook e tablets. A aplicação deverá permitir a comunicação via 

PTT e mensagens de texto. 

I.XV.8. Deverá possuir plataforma Web que permita o acesso independente do 

dispositivo, utilizando navegador Web mediante login. A plataforma deverá permitir a 

comunicação via PTT ou mensagens de texto. 

I.XV.9. O servidor deverá possibilitar a segurança das comunicações de voz e 

dados por meio de criptografia AES. 

I.XV.10. O servidor deverá possibilitar a realização de chamadas de emergência; 

 



 

XVI. GARANTIA 

1.2.1. A solução completa de controlador central (RMBH ou novo controlador) é 

parte do sistema de infraestrutura e deverá apresentar Garantia mínima Original do 

Fabricante de 60 (sessenta) meses contados a partir da instalação e aceitação final 

do equipamento. 

1.2.1.1. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 



 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

 

1 

 

UNIDADE 

 

05 

ESTAÇÃO RÁDIO BASE - ERB 

TRONCALIZADA, DIGITAL P25 FASE 2 

COM 04 (QUATRO) CANAIS DE VOZ e 1 

(UM) CANAL DE DADOS EM VHF. 

ITEM 1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ESTAÇÃO RÁDIO BASE 

- ERB TRONCALIZADA, DIGITAL P25 FASE 2 COM 04 (QUATRO) CANAIS DE 

VOZ e 1 (UM) CANAL DE DADOS EM VHF, INSTALADA, INTEGRADA E 

CONECTADA A UM CONTROLADOR CENTRAL EM BELO HORIZONTE. 

1. Esta especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários 

para o fornecimento de equipamentos do subsistema de repetição de rádio VHF na 

implantação do sistema digital de radiocomunicação da PMMG, constituído por 

controlador central, controladores de sítio, estações repetidoras digitais de alto 

tráfego, sistema irradiante e sistema ininterrupto de energia elétrica. Também, deverá 

ser previsto todo e qualquer serviço, mesmo que não listado, mas necessário ao 

perfeito funcionamento do sistema aqui descrito. 

1.2. O subsistema de repetição de rádio VHF será o responsável por prover a 

cobertura de rádio, permitindo o emprego rápido e eficaz nas várias modalidades de 

policiamento (motorizado, a pé, de inteligência, etc.), proporcionados por um sistema 

digital de radiocomunicação com controle inteligente, através de comunicações de 

voz, e compatíveis com os parâmetros referentes à identificação eletrônica dos rádios 

transceptores (fixo, móvel e portátil), padrão P25 Fase2. 

1.3. Este subsistema de repetição de rádio VHF será formado por um grupo de 

repetidores de alto tráfego com controlador de sítio, funcionando em modo 

troncalizado, onde este subsistema será integrado a um controlador central. As 

repetidoras serão gerenciadas e controladas por este controlador central que deverá 

possuir os requisitos, capacidade e funcionalidades mínimas citadas e estar localizado 

em Belo Horizonte. 

1.4. A Estação Rádio Base deverá ser completa, montada em rack de 19 

polegadas com ventilação forçada, composta de fonte de alimentação, de repetidores, 

controlador de sítio e sistema irradiante. 

1.5. As Estações Rádio Base (ERB) deverão operar estritamente de acordo com 

as normas e resoluções da ANATEL e Ministério das Comunicações (MINICOM), 



 

sendo também aplicáveis às recomendações da ITU-T e ITU-R, bem como outros 

órgãos reguladores. 

1.6. Para cada sítio de repetição deverão ser previstos equipamentos de 

interface, tais como equipamentos roteadores e/ou switches, de acordo com a 

solução de interface da CONTRATADA, para interligação das estações 

repetidoras ao enlace de rádios (Sistema de Transmissão de Dados e Voz). 

1.7. Em cada sítio de repetição deverá ser instalado um subsistema de 

segurança e monitoramento que possibilite a supervisão e o controle remoto dos sítios 

(Subsistema de Gerência e Supervisão de Falhas) por meio de Interface Ethernet e 

comunicação via protocolo SMNP. Os alarmes e sinais de controle dos sítios de 

repetição deverão ser disponibilizados na Central de Gerenciamento e Supervisão de 

Falhas (CGSF) da rede por meio de interface gráfica amigável. Também, deverá 

prever todo e qualquer serviço, instalação de roteadores e ou switches, mesmo que 

não esteja aqui listado, mas necessário ao perfeito funcionamento deste subsistema 

a ser instalado. 

1.8. A ERB deverá permitir ser controlada pelo Sistema de Controle de 

Sinalização e Alocação Automática de Canais de Comunicação do Controlador 

Central possuindo todos os circuitos de interface e cabos necessários. 

1.9. Os sítios de repetição troncalizados deverão ser interligados e controlados 

pelo controlador central de Belo Horizonte (atual, remanejado ou novo), de forma a 

permitir a operação de troncalizaçãomultisítio. 

1.10. A ERB deverá permitir a interligação com as consoles de despacho com 

comandos por sinalização digital apropriada. 

1.11. Deverá prover a capacidade de transportar comunicações de voz e dados 

integrados, em formato limpo ou criptografado, baseados nas recomendações do 

padrão P25. É requerida a capacidade de transmissão de dados compartilhando a 

mesma infraestrutura de comunicação de voz. 

1.12. Para cada sítio de repetição troncalizado deverá ser prevista a interface para 

ligação das ERB’s ao sistema de rádio enlace. 



 

1.13. É necessário que a ERB seja compatível com os transceptores P25 móveis, 

fixos e portáteis em uso na PMMG. A ERB deverá permitir a afiliação e operação 

de transceptores P25 Fase 1 em modo convencional e/ou troncalizado. 

1.14. Os canais de dados da ERB obrigatoriamente deverão estar com as 

licenças habilitadas para permitir operar em comunicação de voz no modo 

troncalizado P25 Fase 1 e P25 Fase 2. 

1.15. Deverão ser fornecidos sistemas irradiantes em VHF completos 

(combinadores, multiacopladores com filtro pré-seletor, antenas, cabos coaxiais, 

conectores, abraçadeiras, kit de aterramento, suportes de fixação de antenas e 

protetor coaxial de RF), compatíveis com a capacidade de canalização de cada sítio 

de repetição. 

1.16. A especificação aqui descrita não envolve somente a Estação Rádio Base, 

mas também, toda infraestrutura de apoio e interligação do sistema capaz de prover 

a comunicação em situações emergenciais diuturnas e/ou críticas. A infraestrutura 

refere-se à realização de Site Survey e a realização pela CONTRATADA de toda 

e qualquer adequação necessária nos sítios de repetição para as instalações e 

o perfeito funcionamento das ERB’s, como aterramento, alvenaria, 

esteiramento, quadro de distribuição geral de energia,etc. 

1.17. Cada ERB deverá ser implantada com no mínimo 800 (oitocentas) 

licenças de usuários simultâneos. As licenças deverão ser ativadas somente 

quando forem instaladas as ERB’s nos sítios de repetição e forem integradas ao 

Controlador Central. 

1.18. A CONTRATADA deverá fazer site survey nos sítios de repetição e fazer 

análise de espectro em cada site indicado pela PMMG para verificação de piso ruído 

e definição das frequências na faixa de VHF a serem utilizadas na ERB. 

1.19. Nos sites em que a CONTRATADA verificar piso ruído alto, a Empresa 

CONTRATADA deverá instalar todos os filtros necessários para atenuação dos 

sinais interferentes presentes no site, garantindo o melhor desempenho do 

sistema de RF. 

1.20. A CONTRATADA deverá entregar o sistema devidamente regularizado e 

com todas as autorizações necessárias que possibilitem a operação do sistema dentro 

dos parâmetros indicados no Projeto Técnico conforme preceitua a Lei Geral das 



 

Telecomunicações (LGT) e de acordo com as normas da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL). Tal atividade deverá compreender, no mínimo: 

1.20.1. Solicitar a emissão das licenças para funcionamento das estações para a 

exploração do Serviço de Telecomunicações autorizado para a PMMG; 

1.20.2. O cadastramento das estações referentes ao Serviço de Telecomunicações 

para o qual a PMMG é autorizada; 

1.20.3. Efetuar o pagamento das taxas e encargos obrigatórios e necessários ao 

licenciamento; 

1.20.4. Comprovar, quando determinado pela ANATEL, o recolhimento de taxas e 

encargos; 

1.20.5. Gerar e quitar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo projeto a 

que se refere este termo de referência, relativa à instalação, inclusão e alteração de 

todas as estações que farão parte das redes que compõem o Sistema; 

1.20.6. Gerar Termo de Responsabilidade de Instalação (TRI) para certificar que as 

instalações correspondem às características técnicas das estações cadastradas no 

Banco de Dados Técnicos e Administrativos da ANATEL; 

1.20.7. Emitir e entregar à PMMG as respectivas Licenças para Funcionamento das 

Estações, para exploração do Serviço de Telecomunicação autorizado; 

1.20.8. O projeto de licenciamento de frequência deverá abranger todas as 

frequências e equipamentos de repetidores/ERB’s, sujeitos à legalização da PMMG 

em operação nas áreas de sua abrangência. 

1.21. CARACTERÍSTICAS GERAIS E MECÂNICAS DAS ESTAÇÕES RADIO 

BASE (ERB): 

1.21.1. Provê um sítio de repetição para 04 (quatro) canais de voz, 01 (um) canal de 

controle e 1 (um) canal de dados em modo TRONCALIZADO DIGITAL onde os parâmetros 

eletrônicos de modulação digital e sinalização das estações repetidoras digitais deverão ser 

os definidos na Interface Aérea Comum (CAI) do padrão aberto do Projeto P25 da Associação 

de Oficiais de Comunicação de Segurança Pública (APCO Association of Public Safety 

Communications Officials) e publicado na norma TSB102 Séries da TIA/EIA e 



 

complementares, a fim de permitir a interoperabilidade no modo com controle 

inteligente digital entre rádios de  diversos fabricantes. 

1.21.2. Deverá operar no modo Digital, compatível com os transceptores 

troncalizados P25 existentes no sistema convencional DIGITAL de radiocomunicação, 

mantendo a conformidade técnica e operacional da rede de radiocomunicação da 

PMMG. 

1.21.3. Deverá operar com a rede de rádio em modo seguro através de criptografia 

digital com algoritmos de criptografia “P25 AES”, devendo permitir a programação por 

canal ou grupo de conversação. 

1.21.4. Deverá possuir a capacidade de interligação com as consoles de despacho 

de áudio da mesa do rádio operador do Copom via IP, descritas nos itens Consolesde 

Despacho. 

1.21.5. Capacidade de realizar auto teste e auto diagnóstico periodicamente. 

1.21.6. No caso de uma falha grave durante uma operação, esta falha deverá ser 

armazenada na memória da Repetidora ou em equipamento conectado à rede que 

permita ao técnico consultar o registro de ocorrências conectando-se um 

microcomputador local ou remoto. 

1.21.7. Deverá indicar localmente ou através de acesso remoto no mínimo as 

seguintes informações: 

1.21.7.1. Indicação de que o Amplificador de Potência está ativo (transmitindo); 

1.21.7.2. Indicação de falha no Amplificador de Potência (potência baixa); 

1.21.7.3. Indicação de falha no Receptor; 

1.21.7.4. Indicação de recebimento de portadora ilegal (interferência); 

1.21.7.5. Indicação de falha na fonte de alimentação; 

1.21.7.6. Indicação de falha na interface de comunicação; 

1.21.7.7. Indicação de Operação em Modo de Canal de Controle; 

1.21.7.8. Indicação de Modo de Serviço (módulo em manutenção). 



 

1.21.8. Deverá possuir projeto baseado em software, que permita a adição futura 

de novos recursos através de upgrades de software, com mínima troca de hardware, 

preservando os investimentos do Estado de Minas Gerais. 

1.21.9. Deverá permitir ser controlada pelo sistema de controle de sinalização e 

alocação automática de canais de comunicação do Controlador Central, possuindo 

todos os circuitos de interface e cabos necessários. 

1.21.10. Deverá permitir que o Controlador Central disponibilize um canal de RF para 

operar como canal de controle ou como canal de voz, sem a necessidade de 

reprogramação ou alteração de seus parâmetros operacionais. 

1.21.11. Deverá operar em modo troncalizado padrão P25 – Fase 2 TDMA e P25 - 

Fase1. 

1.21.12. Banda de operação em VHF na faixa de 149 MHz a 174 MHz (canalização 

de acordo com as normas da ANATEL), nos modos Half-Duplex e Full- Duplex com 

utilização de modulação em FDMA e TDMA. 

1.21.13. Tecnologia baseada em microprocessador, construção modular e 100% 

estado sólido. 

1.21.14. Deverá possuir programação de frequência por sintetizador, dotado de 

memória reprogramável externamente por meio de computador PC com Software 

apropriado. 

1.21.15. Deverá permitir alimentação em AC, com tensão de entrada de 110 e 

220VAC. 

1.21.16. Em caso de falha no fornecimento de energia AC, a ERB deverá 

automaticamente efetuar a comutação para alimentação de emergência (DC) por 

baterias, que deverão ser carregadas e mantidas em flutuação pela própria fonte da 

repetidora quando operando em energia AC ou por meio de retificador externo. 

1.21.17. Deverá possuir proteção contra: 

1.21.17.1. Sobretensão de alimentação; 

1.21.17.2. Inversão de polaridade; 

1.21.17.3. Variação de impedância de RF por descasamento de antena; 



 

1.21.17.4. Acionamento contínuo do transmissor por tempo programável via 

Software; 

1.21.17.5. Excesso de potência do transmissor; 

1.21.17.6. Variações de tensão elétrica na entrada AC. 

1.21.18. Deverá permitir temperatura de operação de - 30 ˚C a + 60˚C. 

1.21.19. Deverá possuir estabilidade de frequência +/- 1.5 ppmou melhor. 

1.21.20. Os módulos de transmissão, recepção, controle, alimentação e demais 

interfaces que constituem a ERB, deverão ser montados em gabinete próprio e 

permitir a fixação em rack padrão de 19” (dezenove polegadas), à prova de corrosão, 

umidade, vibrações mecânicas e com ventilação forçada. 

1.21.21. Deverá possuir circuitos impressos protegidos contra corrosão. 

1.21.22. Os cabeamentos (se houver) deverão protegidos contra umidade e em 

comprimento suficiente para instalação. 

1.21.23. Ventilação para dissipação de calor adequada nos módulos para não ocorrer 

degradação de características. 

1.21.24. Deverá prever no rack uma régua, com pelo menos três tomadas de três 

pinos de tensão de 110 VCA ou 220 VCA, estabilizada para alimentação dos 

instrumentos de teste. 

1.21.25. Número de série do equipamento deverá ser gravado em seu chassi ou 

fixado a ele por meio de etiqueta adesiva. 

1.21.26. Deverá possuir etiqueta adesiva colada em seu chassi, indicando o número 

de certificado de homologação ANATEL. 

1.21.27. Deverá possuir dissipação térmica compatível com o calor gerado pelo 

equipamento e ventilação adequada nos módulos para não ocorrer degradação de 

características. 

1.21.28. Impedância de entrada/saída de 50Ohms. 

1.21.29. Fonte de Alimentação CA/CC na mesma unidade. 



 

1.22. CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO 

1.22.1. Amplificador de Potência com saída ajustável até 100 Watts, para cada 

repetidora, com possibilidade de redução por meio de software, sem degradação das 

características. 

1.22.2. Operação contínua em regime de alto tráfego, ou seja, suportando 100% do 

tempo em transmissão. 

1.22.3. Estabilidade de frequência: ± 1,5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 30ºC 

a +60ºC. 

1.22.4. Atenuação de emissões espúrias e harmônicas em modo digital de 86 dB 

ou 70 dBcou melhor. 

1.22.5. Atenuação de Intermodulação de 55 dB ou melhor. 

1.22.6. Modulação de transmissão suportadas: C4FM e HDQPSK. 

1.22.7. Distorção de áudio menor que 3%. 

1.22.8. Fidelidade de modulação: igual ou menor que 5%. 

1.23. CARACTERÍSTICAS DE RECEPÇÃO 

1.23.1. Sensibilidade em modo digital com modulação C4FM de -116 dbm ou 

melhor, para 5% de taxa de erro de bit(BER). 

1.23.2. Rejeição de canal adjacente (Seletividade) de 60 dB ou melhor para modo 

digital. 

1.23.3. Rejeição de intermodulação para modulação digital de 80 dB ou melhor. 

1.23.4. Rejeição de espúrios e imagem de >90 dB ou melhor. 

1.23.5. Resposta de áudio dentro de 300 a 3000 Hz com curva de resposta 

adequada. 

1.23.6. Distorção de áudio: 3%. 

1.23.7. Estabilidade de frequência: 1,5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 30°C 

a+60°C. 



 

1.24. CONTROLADOR DE SÍTIO 

1.24.1. A ERB deverá ser provida de um controlador de sítio com sistema inteligente 

interligando e alocando os canais de voz e dados conforme demanda dos grupos 

quando acionarem a tecla do PTT. 

1.24.2. O controlador de sítio deverá ser montado internamente no bastidor com 

todas as funções de testes operacionais e ajustes ao alcance do técnico. 

1.24.3. O Controlador de Sítio deverá suportar eventual aumento da capacidade de 

canais da ERB, ou seja, deverá ser capaz de controlar no mínimo 50% mais canais 

de voz/dados do que o previsto nestas especificações. 

1.24.4. A CONTRATADA deverá fornecer um módulo de PA (Amplificador de 

Potência) e um módulo fonte de alimentação como módulos sobressalentes 

para cada ERB. 

1.25. SISTEMA IRRADIANTE 

1.25.1. O sistema irradiante de RF deverá ser configurado e dimensionado de modo 

a ser compatível com as frequências e níveis de potência das repetidoras. 

1.25.2. As ERB’s deverão ser conectadas a dispositivos combinadores de 

transmissão e multiacopladores de recepção de forma a reduzir a quantidade de 

antenas na torre. 

1.25.3. O sistema irradiante a ser fornecido em cada sítio de repetição deverá ser 

dimensionado e ajustado de acordo com a quantidade de estações repetidoras, a fim 

de propiciar a menor perda possível com o máximo de desempenho sistêmico. 

1.25.4. A CONTRATADA deverá desenvolver um plano de frequências de forma a 

garantir que as frequências a serem sintonizadas no combinador de antenas, não 

gerem interferências ou intermodulações. 

1.25.5. Todos os componentes de RF deverão ser de alta qualidade e de baixa 

atenuação, imune às interferências externas. 

1.25.6. Deverão ser instalados protetores de surto e acessórios apropriados de 

aterramento ao longo da linha de transmissão. 



 

1.25.7. Deverão ser previstos os conectores, cabos de conexão das antenas aos 

combinadores e multiacopladores, esteiramento, eletrocalhas, disjuntores, mastros de 

fixação para o suporte das antenas, sistema de fixação das antenas nos suportes, 

ferramentas e acessórios para sua fixação na torre, antenas, linhas de transmissão, 

abraçadeiras, conectores, kits de aterramento, e qualquer outro material necessário 

para instalação do sistema irradiante e dos equipamentos no Site. Estes deverão fazer 

parte do escopo de fornecimento e de responsabilidade da CONTRATADA. 

1.26. COMBINADOR DE ANTENAS (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS) 

1.26.1. Deverão ser utilizados combinadores de antenas de boa qualidade para 

permitir a interligação de compartilhamento de múltiplas repetidoras em uma mesma 

antena de transmissão. 

1.26.2. Combinador de antenas para frequências de transmissão com cavidades 

coaxiais para 04 (quatro) frequências de voz (canais de voz), 01 (uma) frequência de 

dados (canal de dados) e 01 (uma) frequência de canal de controle, em VHF na faixa 

de 136 a 174 MHz, com potência mínima de 100 Watts, por canal, podendo ser 

dividido em até dois ou três conjuntos devido à grande quantidade de canais a serem 

distribuídos. 

1.26.3. Deverá possuir baixa perda e um sistema de compensação interna de 

temperatura que assegure que as cavidades mantenham sua sintonia mesmo 

conectadas a transmissores com ciclo de trabalho elevado. 

1.26.4. Montado em Gabinete de 19 polegadas, à prova de umidade, respingo de 

água, corrosão, vibrações mecânicas, choques térmicos e impactos. 

1.26.5. Dissipação térmica compatível com a caloria gerada. 

1.26.6. Conectores: N ou Din. 

1.26.7. Faixa de Frequência: 136 a 174MHz. 

1.26.8. Número de Canais: o necessário para prover a ERB com 04 canais de voz, 

01 canal de dados e 01 canal de controle, podendo ser dividido em dois ou três 

conjuntos devido à grande quantidade de canais a serem distribuídos. 

1.26.9. Potência Mínima por canal: 100 Watts contínuo. 



 

1.26.10. Espaçamento Mínimo de Frequência: 150KHz. 

1.26.11. Máxima Perda de Inserção por Canal: -5.0 dB com espaçamento de canais 

de150kHz. 

1.26.12. Impedância: 50 Ω(Ohms). 

1.26.13. Máxima perda de retorno (VSWR): 20 dB(1.22:1). 

1.26.14. Isolador:duplo. 

1.26.15. Faixa de Temperatura de Trabalho: -30º até +60ºC. 

1.26.16. ANTENA E CABO COAXIAL PARA O COMBINADOR DE ANTENAS 

1.26.16.1. As antenas deverão ser de alto ganho e alta performance, com 

excelente qualidade e resistência a intempéries, em quantidades suficientes para 

atender o sistema irradiante das ERB’s e prover a melhor cobertura possível. 

1.26.16.2. Antena colinear omnidirecional, encapsulada em fibra de vidro de 

qualidade comprovada, ganho mínimo de 6 dBd ou 8.1dBi, para potência mínima de 

350 Watts, Impedância 50 Ω, com suportes para instalação em torre autoportante com 

no mínimo as seguintes características: 

1.26.16.2.1. Faixa de frequência em VHF 136 a 174 MHz, ajustável dentro da 

faixa. 1.26.16.2.2. Polarização vertical. 

1.26.16.2.3. Mínima resistência ao vento: 200Km/h. 

1.26.16.2.4. Antena deverá ser homologada pela ANATEL, se necessário. 

1.26.16.2.5. Cabo coaxial de 7/8” com todos conectores e rabichos, protetor 

coaxial, coxins, 02 kits de aterramento e materiais necessários para fixação e 

instalação na torre até o site, bem como protetor de RF (Centelhador), para cada 

antena a ser instalada. O cabo principal deverá possuir comprimento suficiente para 

instalação conforme altura da torre, considerando a ocupação das antenas a partir do 

topo. 

1.26.16.2.6. Especificação do cabo coaxial 7/8”: Cabo coaxial de 7/8” de alta 

qualidade e baixa perda, com perda máxima admissível de 1,64 dB/100m em 174 

MHz, de baixa atenuação de potência de RF, baixo fator de reflexão, com dielétrico 



 

de foam(espuma de polietileno), condutor interno de tubo de cobre, condutor externo 

de cobre corrugado, capa de polietileno, velocidade de propagação relativa de 90%, 

impedância nominal de 50 Ω, capacitância nominal de 74pF/m, frequência máxima de 

operação de 5GHz, desempenho VSWR de 18 dB (1.288:1). Modelo de Referência: 

Cabo CELLFLEX 7/8” ou similar. 

1.27. MULTIACOPLADOR COM FILTRO PRÉ-SELETOR (CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS) 

1.27.1. Deverão ser utilizados multiacopladores para permitir a interligação e 

compartilhamento de múltiplas repetidoras a uma mesma antena de recepção. 

1.27.2. Receptor Multiacoplador com filtro pré-seletor com a possibilidade de operar 

com ERB de 04 canais de voz, 01 canal de dados e 01 canal de controle 

simultaneamente, com antenas omnidirecionais em configuração de diversidade de 

antenas de recepção ou sistema equivalente que mantenha a qualidade de recepção, 

em VHF na faixa de 144 a 174MHz. 

1.27.3. O multiacoplador deverá possuir um amplificador de baixo ruído com ganho 

mínimo de 13dB. 

1.27.4. O Multiacoplador deverá ser instalado em Rack de 19 polegadas, à prova 

de umidade, respingo de água, corrosão, vibrações mecânicas, choques térmicos e 

impactos. 

1.27.5. Dissipação térmica compatível com a caloria gerada. 

1.27.6. Conectores de entrada: N. 

1.27.7. Conectores de saída: tipo BNC ou N. 

1.27.8. Número mínimo de portas: o necessário para prover a ERB com 04 canais 

de voz, 01 canal de dados e 01 canal de controle, podendo ser divido em até dois ou 

três conjuntos devido à grande quantidade de canais a serem distribuídos. 

1.27.9. Sistema de Alimentação AC: 110 a 220VAC. 

1.27.10. Sistema de alimentação DC para o amplificador: 12, 24 ou 48 VDC, se 

aplicável. 

1.27.11. Ganho mínimo do sistema: +13dB. 



 

1.27.12. Impedância nominal: 50 Ω(Ohms). 

1.27.13. Faixa de Temperatura de Trabalho: 0º até +50ºC. 

1.27.14. Intercepção de 3ª harmônica: +41dBm. 

1.27.15. Possuir filtro pré-seletor com as seguintes características mínimas: 

1.27.16. Banda de Frequência: 144 MHz a 174MHz. 

1.27.17. Banda passante: 0,5 a 2,0MHz. 

1.27.18. Perda de inserção (dB) @ F0: 1,4 @ 160MHz. 

1.27.19. Seletividade 78 dB @ 165MHz. 

1.27.20. Perda de Retorno: 20dB. 

1.27.21. Montagem em rack de19‖. 

1.27.22. ANTENA E CABO COAXIAL PARA O MULTIACOPLADOR 

1.27.22.1. As antenas deverão ser de alto ganho e alta performance, com 

excelente qualidade e resistência a intempéries, em quantidades suficientes para 

atender o sistema irradiante das ERB’s e prover a melhor cobertura possível. 

1.27.22.2. Antena colinear omnidirecional, encapsulada em fibra de vidro de 

qualidade comprovada, ganho mínimo de 6 dBd ou 8.1 dBi, para potência mínima de 

350 Watts, Impedância 50 Ω, com suportes para instalação em torre autoportante com 

no mínimo as seguintes características: 

1.27.22.2.1. Faixa de frequência em VHF 136 a 174 MHz, ajustável dentro da 

faixa. 

1.27.22.2.2. Polarização vertical. 

1.27.22.2.3. Mínima resistência ao vento: 200Km/h. 

1.27.22.2.4. Antena deverá ser homologada pela ANATEL, se necessário. 

1.27.22.2.5. Cabo coaxial de 7/8” com todos conectores e rabichos, protetor 

coaxial, coxins,02kits de aterramento e materiais necessários para fixação e 

instalação na torre até o site, bem como protetor de RF (Centelhador), para cada 



 

antena a ser instalada. O cabo principal deverá possuir comprimento suficiente para 

instalação conforme altura da torre, considerando a ocupação das antenas a partir do 

topo. 

1.27.22.2.6. Especificação do cabo coaxial 7/8”: Cabo coaxial de 7/8” de alta 

qualidade e baixa perda, com perda máxima admissível de 1,64 dB/100m em 174 

MHz, de baixa atenuação de potência de RF, baixo fator de reflexão, com dielétrico 

de foam (espuma de polietileno), condutor interno de tubo de cobre, condutor externo 

de cobre corrugado, capa de polietileno, velocidade de propagação relativa de 90%, 

impedância nominal de 50 Ω, capacitância nominal de 74pF/m, frequência máxima de 

operação de 5GHz, desempenho VSWR de 18 dB (1.288:1). Modelo de Referência: 

Cabo CELLFLEX 7/8” ou similar. 

1.28. SISTEMA DE ENERGIA E BANCO DE BATERIAS 

1.28.1. Para cada Estação Rádio Base deverá ser fornecido e instalado um sistema 

ininterrupto de energia (no-break), operando nas tensões comerciais de 110 e 220 

VCA e tensão de saída de acordo com a necessidade da ERB e dos equipamentos 

auxiliares do sítio de repetição como roteadores, switches, sistema de transmissão de 

dados e voz (radio-enlaces) do sitio de repetição, etc. 

1.28.2. Esse nobreak deverá estar dimensionado com uma capacidade total 50% 

superior dos equipamentos nele conectado, garantindo o pleno funcionamento por 2 

(duas) horas ininterruptas. A CONTRATADA deverá entregar a PMMG, a memória de 

cálculo do dimensionamento do nobreak. 

1.28.3. Deverá ser fornecido um banco de baterias para alimentação da estação 

rádio base, radio enlace e todos os demais equipamentos instalados no sítio de 

repetição, em caso de falhas de alimentação AC de modo a garantir o pleno 

funcionamento por 2 (duas) horas ininterruptas. 

1.28.4. As baterias deverão operar em flutuação, através de fontes de corrente 

contínua. 

1.28.5. As baterias deverão ser seladas (livres de manutenção) para 

telecomunicações. 

1.28.6. A CONTRATADA deverá fornecer 1 (um) suporte adequado, tipo estante 

para suportar o total de baterias ofertadas, montadas verticalmente, para cada banco 



 

de bateria. O banco de baterias deverá ser montado em estante com layout otimizado 

pela CONTRATADA. A estante deve possuir pintura a base de epóxi eletrostática, na 

cor cinza, capa protetora da parte viva do banco, com proteção dos bornes, tudo em 

material isolante adequado. 

1.28.7. Todo equipamento deverá ser protegido contra sobretensão e contra 

sobrecargas. 

1.28.8. O banco de baterias deverá ser constituído por baterias interligadas e 

montadas em estante, com as seguintes características: baterias chumbo-ácidas 

estacionárias, com certificação da ANATEL, destinados ao fornecimento ininterrupto 

de energia em corrente contínua para telecomunicações e outras aplicações críticas 

que exigem alta performance e confiabilidade. 

1.28.8.1. Especificações Técnicas das Baterias: 

1.28.8.1.1. Recipientes e tampas em plástico de alta resistência a impactos; 

1.28.8.1.2. A Identificação dos elementos deve ser feita com marcação vermelha 

positivo, azul negativo e os sinais (+) e (-) gravados em alto relevo na tampa, 

identificação através de processo de jato de tinta na tampa do nome do fabricante, 

mês e ano de fabricação, número de série de fabricação, capacidade nominal, e 

identificação no vaso através de processo serigráfico. 

1.28.8.1.3. Chumbo Ácidas Estacionárias; 

1.28.8.1.4. Configuração de forma a estabelecer a tensão necessária ao 

funcionamento de todos os equipamentos instalados no sitio de repetição; 

1.28.8.1.5. Desenvolvida para Telecomunicações e Sistemas de Energia 

Ininterrupta; 

1.28.8.1.6. Categoria: Alta performance;  

1.28.8.1.7. Índice de segurança severo; 

1.28.8.1.8. Autonomia mínima prevista com carga total do sítio (considerando 

todos os equipamentos) de 02 (duas) horas de alimentação contínua. A 

CONTRATADA deverá avaliar qual será a autonomia real, com base no consumo dos 



 

equipamentos que serão implantados no sítio de repetição, dimensionando a 

capacidade do banco de baterias para atender a autonomia mínima. 

1.28.8.1.9. Conectores de interligação entre elementos, fabricados com cobre 

eletrolítico e dotado em suas extremidades de protetores plásticos e projetados para 

conexão aparafusada com os polos das baterias; 

1.28.8.1.10. Terminais e conectores de interligação dimensionados para resistir a 

corrente máxima de curto circuito por no mínimo 60 segundos; 

1.28.8.1.11. Parafusos em aço inoxidável com roscas métricas em conformidade 

com os padrões ISO. 

1.28.8.1.12. Temperatura de referência: 25ºC; 

1.28.8.1.13. Temperatura ideal de operação: 15 a 35º C, com temperaturas 

médias anuais não superiores a 28ºC; 

1.28.8.1.14. Máxima Temperatura: não deve exceder a 45º C; 1.28.8.1.15. 

Umidade relativa do ar: máxima 95% a 25ºC. 

1.29. ESTEIRAMENTO - ESTEIRAMENTO INTERNO/EXTERNO DO ABRIGO 

OU CONTÊINER 

1.29.1. Nos sítios de repetição onde for necessário, a CONTRATADA deverá fazer 

a instalação de esteiramento interno (dentro de abrigo ou contêiner) que deverá ser 

constituído de bandejamento duplo para passagem dos cabos até os equipamentos 

nele instalados. 

1.29.2. Nos sítios de repetição onde for necessário, a CONTRATADA deverá fazer 

a instalação de esteiramento externo que deverá ser constituído de bandejamento 

para passagem dos cabos da torre de telecomunicações até o abrigo ou contêiner. 

1.29.3. Para permitir um aterramento adequado, as emendas entre as esteiras, 

tanto na parte externa e interna ao abrigo/contêiner, as mesmas deverão estar 

interligadas através de cabos com terminais apropriados. 

1.30. QUADROS 

1.30.1. A CONTRATADA deverá instalar Quadro de Distribuição Geral de Energia 

– QDCA: Deverá possuir um quadro de distribuição de corrente alternada, 



 

independente, dimensionado para um consumo, no mínimo, 50% superior àquele 

exigido pelos equipamentos que o abrigo/contêiner abrigará. O mesmo deverá possuir 

barramento e dispositivos de proteção (fusíveis, disjuntores e protetores de surto AC), 

devidamente dimensionados em tensão de 110/220 VCA, com centelhadores, 

aterramento em todas as tomadas e aterramento geral. 

1.30.2. A CONTRATADA deverá instalar Quadro de Distribuição de Energia DC – 

QDCC: Deverá possuir um quadro de distribuição de corrente contínua, independente, 

dimensionado para um consumo, no mínimo, 50% superior àquele exigido pelos 

equipamentos que o abrigo/contêiner abrigará. O mesmo deverá possuir barramento 

e dispositivos de proteção como fusíveis. 

1.31. ATERRAMENTO 

1.31.1. A CONTRATADA deverá executar e garantir o aterramento adequado dos 

equipamentos propostos para instalação no site, atendendo a todos os padrões 

internacionais e brasileiros, e à norma brasileira NBR-5419/2005. 

1.31.2. Para cada entrada de cabos, tanto na parte externa e interna do 

abrigo/contêiner, deverá vir com uma barra de aterramento MGB (Master Ground Bar), 

fixadas através de isoladores. 

1.31.3. Deverá fazer parte do aterramento interno uma barra de cobre para 

aterramento (MGB - Master Ground Bar), com dimensão aproximada de 600x100mm, 

interligada   a malha de aterramento da estação.A esta barra deverão estar 

conectados os cabos de aterramento dos equipamentos (repetidoras, combinadores, 

multiacopladores, etc.). Nesta mesma barra deverá ser conectado os quadros QDCA, 

QDCC, esteiras, eletrodutos, estante de baterias e demais pontos metálicos internos 

ao abrigo/contêiner, a fim de obter a equipotencialização do sistema de aterramento 

para o local. 

1.32. SUBSISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS SÍTIOS DE 

REPETIÇÃO 

1.32.1. No sítio de repetição onde será instalada a ERB deverão conter dispositivos 

que coletem os dados de gerenciamento convertendo-os no padrão SNMP e enviá-

los por rede IP a Central de Gerenciamento e Supervisão de Falhas (CGSF) em 

operação em Belo Horizonte, a qual receberá e tratará esses dados disponibilizando-

os para equipes de manutenção. 



 

1.32.2. A CONTRATADA deverá instalar em cada sítio de repetição os seguintes 

dispositivos: 

1.32.2.1. Um sensor de porta (aberta ou fechada); 

1.32.2.2. Um sensor para detecção de princípio de incêndio; 

1.32.2.3. Dois sensores tipo infravermelho passivo (IVP); 

1.32.2.4. Sensores para medição da tensão de cada fase da rede elétrica AC e sensor 

para rede CC; 

1.32.2.5. Medidor para o tempo de utilização do gerador; 

1.32.2.6. Medidor do nível de combustível do gerador; 

1.32.2.7. Medidor de tensão do banco de baterias; 

1.32.2.8. Uma Sirene para alarme e voz; 

1.32.2.9. Uma luminária para iluminação de segurança; 

1.32.2.10. Circuito fechado de TV (CFTV) com gravação local e acesso remoto 

para monitoramento da ERB; 

1.32.2.11. Sensor para verificação do funcionamento da iluminação de 

balizamento noturno da torre; 

1.32.2.12. Sensor de Temperatura interna; 

1.32.2.13. Medidor para o tempo de utilização de cada um dos dois 

equipamentos de ar condicionado a serem instalados no site pela Empresa 

CONTRATADA; 

1.32.2.14. Dispositivo de comando remoto do gerador; 

1.32.2.15. Comando remoto dos equipamentos de ar condicionado. 

1.32.3. Sensores de Abertura Eletromagnéticos: 

1.32.3.1. Deverá ser fornecido e instalado um sensor de abertura na porta do 

contêiner com as seguintes características: 



 

1.32.3.2. Deverá ser do tipo com fio; 

1.32.3.3. Cabo com bainha metálica; 

1.32.3.4. Distância de atuação do imã: até 30mm; 

1.32.3.5. Proteção física contra vandalismo e intempéries. 

1.32.4. Sensores de Infravermelho Passivo(IVP): 

1.32.4.1. Deverão ser fornecidos e instalados dois sensores infravermelhos passivos 

no site/contêiner, de modo a detectar a intrusão no sítio. Esses sensores deverão 

possuir as seguintes características técnicas: 

1.32.4.1.1. Infravermelho passivo com duplo elemento;  

1.32.4.1.2. Possuir um alcance de detecção mínimo de 12m; 

1.32.4.1.3. Possuir abertura mínima de90º; 

1.32.4.1.4. Suporte para afixação caso seja necessário com possibilidade de 

ajuste de PAN e TILT caso não seja possível no próprio sensor; 

1.32.4.1.5. Deverá possuir proteção contra RF; 

1.32.4.1.6. Estabilização e auto teste com tempo máximo de 20 segundos;  

1.32.4.1.7. Contato normalmente fechado por meio de rele de estado sólido; 

1.32.4.1.8. Acionamento por detecção de movimento; 

1.32.4.1.8. Proteção física contra vandalismo e intempéries;  

1.32.4.1.9. Proteção contra entrada de insetos no sensor;  

1.32.4.1.10. Temperatura de operação de -10 a 50Cº; 

1.32.4.1.11. Possuir alimentação compatível com o sistema de energia do sítio de 

repetição ou contêiner. 

1.32.5. Sirene: 

1.32.5.1. Deverá ser fornecida e instalada uma sirene no contêiner para emissão de 

alarme sonoro e voz no local. Essa sirene deverá possuir as seguintes características: 



 

1.32.5.1.1. Deverá ser do tipo compacta de alta potência sonora, com alcance 

mínimo de 2.000 metros para alarme e 50 metros para voz; 

1.32.5.1.2. Deverá possibilitar, em situação de alarme, a comunicação do 

operador da central de gerência da rede, em alta voz, para contato verbal do 

monitorante com um eventual invasor; 

1.32.5.1.3. Deverá possuir alimentação compatível com o sistema de energia do 

sítio; 

1.32.5.1.4. Deverá ser imune a chuva, vento, geada e calor;  

1.32.5.1.5. Possuir proteção física contra vandalismo e intempéries. 

1.32.6. Iluminação de Segurança: 

1.32.6.1. Holofote com iluminação em LED de 50Watts; 

1.32.6.2. Vida útil de 30.000horas; 

1.32.6.3. Deverá possuir alimentação compatível com o sistema de energia do sítio; 

1.32.6.4. Deverá ser imune a chuva, vento, geada e calor; 

1.32.6.5. Possuir proteção física contra vandalismo e intempéries. 

1.32.6.6. Possuir fotocélula ou controle automatizado para acionamento somente em 

períodos de baixa luminosidade natural. 

1.32.6.7. A solução para cada sítio de repetição deverá ser apresentada à PMMG 

para aprovação. 

1.32.7. Todas as informações gerenciais dos sítios de repetição coletadas pelo 

Subsistema de Gerenciamento e Supervisão de Falhas deverão ser enviadas para os 

locais definidos pela PMMG e transportadas através de rádios enlaces de micro- 

ondas a serem instalados neste projeto e pela Rede Governo existente. 

1.32.8. Circuito fechado de TV para monitoramento de ERB: 

1.32.8.1. O Circuito fechado de TV (CFTV) para monitoramento das estações rádio 

base a ser instalado no sitio de repetição será composto por 8 (oito) câmeras 

analógicas, 1 (um) Gravador Digital de Vídeo (DVR) e 1(uma) fonte de alimentação. 



 

1.32.8.2. Funcionamento: 

1.32.8.2.1. A CONTRATADA deverá interligar as câmeras fixas ao gravador 

digital de vídeo (DVR) por meio de cabeamento coaxial. 

1.32.8.2.2. O DVR será interligado à rede de dados disponível para a ERB. 

1.32.8.2.3. O sistema deverá permitir o gerenciamento remoto, acesso às 

imagens gravadas e visualização ao vivo. 

1.32.8.2.4. A alimentação elétrica das câmeras será realizada por meio de fonte 

externa chaveada. 

1.32.8.3. Serviços de instalação de CFTV: 

1.32.8.3.1. Os equipamentos deverão possuir as características mínimas 

especificadas. 

1.32.8.3.2. Todos os materiais deverão ser de boa qualidade e serem aplicados 

conforme normas técnicas pertinentes. 

1.32.8.3.3. O posicionamento final das câmeras será definido pela PMMG em 

conjunto com a CONTRATADA, de acordo com a especificidade de cada local de 

instalação. Duas câmeras deverão ser instaladas no interior do container de 

telecomunicações e as outras deverão ser instaladas para monitoramento do 

ambiente externo. 

1.32.8.3.4. A CONTRATADA deverá prever todos os serviços, cabeamento, 

conectores, suportes e demais itens necessários para a perfeita instalação e 

funcionamento do sistema de CFTV. 

1.32.8.3.5. O cabeamento de sinal de vídeo deverá ser do tipo apropriado para 

ambiente externo e possuir alta proteção contra interferência eletromagnética com 

pelo menos 90% de malha. 

1.32.8.3.6. O cabeamento de alimentação elétrica das câmeras deverá ser do 

tipo apropriado para ambiente externo, ser do tipo flexível, possuir seção mínima de 

1,5 mm² e blindagem com fita aluminizada e dreno estanhado. O comprimento 

aproximado para conexão de todas as 8 (oito) câmeras, por site de telecomunicações, 

é de 90 (noventa) metros. 



 

1.32.8.3.7. As proponentes deverão analisar se os serviços e materiais descritos 

neste documento e verificar se são suficientes para implantação do sistema. Caso não 

sejam suficientes, as empresas deverão incluir todos os itens necessários na planilha 

de custos, pois se assim não o fizerem, quaisquer materiais e serviços necessários 

após encerramento do processo licitatório, deverão ser fornecidos sem custos 

adicionais para a PMMG. 

1.32.8.3.8. Os equipamentos e cabeamentos instalados deverão ser 

devidamente aterrados no aterramento existente, conforme normatização. 

1.32.8.4. Câmera analógica HD varifocal tipo BULLET(IR): 

1.32.8.4.1. Deverá apresentar resolução mínima HD(720p); 

1.32.8.4.2. Deverá apresentar lente varifocal abrangendo todo o intervalo de 

distância focal entre 2,8 a 12mm; 

1.32.8.4.3. Possuir iluminador infravermelho para visão noturna embutido no 

corpo da câmera (de fábrica) com alcance mínimo de 30metros; 

1.32.8.4.4. Possuir função IR inteligente; 

1.32.8.4.5. Própria para instalação em ambientes internos e externos; 

1.32.8.4.6. Possuir grau de proteção IP-66; 

1.32.8.4.7. Deverá ser fornecida com caixa de proteção metálica para instalação 

em ambiente externo; 

1.32.8.4.8. Possuir todos os acessórios e kit de montagem com suporte de 

fixação adequado para fixação da câmera em cantoneiras metálicas, teto e parede; 

1.32.8.4.9. Ser compatível com o gravador de vídeo digital deste Projeto Técnico; 

1.32.8.4.10. Tamanho do sensor de imagem 1/3" ou maior; 

1.32.8.4.11. Pixels efetivos: 1280 (H) × 720 (V) ou melhor; 

1.32.8.4.12. Possuir saída de vídeo com sinal HD analógico através de pelo 

menos uma das tecnologias (AHD-M, HDTVI e HDCVI) através de conector tipo BNC 

(de acordo com DVR ofertado); 



 

1.32.8.4.13. Relação sinal-ruído maior ou igual a 52 dB; 1.32.8.4.14. Íris 

Eletrônica; 

1.32.8.4.14. Day & Night Troca automática do filtro (ICR); 

1.32.8.4.15.  AGC – Controle Automático de Ganho; 

1.32.8.4.16.  BLC – Compensação de Luz de Fundo; 

1.32.8.4.18. Alimentação elétrica compatível com a disponibilizada pela 

concessionária de energia elétrica com fornecimento de fontes de energia para 

adequação de tensão e corrente se necessário. Poderá ser fornecida uma fonte por 

câmera ou uma para o conjunto de câmeras. 

1.32.8.4.19. O fabricante da câmera deverá possuir representante comercial no 

Brasil, capaz de prover todo o suporte pós-venda incluindo fornecimento de peças 

para manutenção após o período de garantia e contato telefônico para esclarecimento 

de eventuais dúvidas; 

1.32.8.4.20. Garantia mínima contra defeitos de fabricação e desgaste de 

mecanismos de 36 (trinta e seis); 

1.32.8.4.21. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 

1.32.8.5. Gravador de vídeo digital stand alone HD de 08canais: 

1.32.8.5.1. Gravador de vídeo digital para câmeras analógicas HD com pelo 

menos 8 canais analógicos (HDCVI, HDTVI ou AHD-M) com capacidade de 

armazenamento instalado para 20 dias ou mais; 

1.32.8.5.2. Algoritmo de compressão H.264 ou superior; 

1.32.8.5.3. Compatível com pelo menos uma das tecnologias HDCVI, HDTVI e 

AHD-M de acordo com a câmera ofertada neste Projeto Técnico; 

1.32.8.5.4. Deverá ser compatível com o protocolo de vídeo Onvif; 

1.32.8.5.5. Gravação simultânea de todos os canais em pelo menos 720p a 

12FPS; 

1.32.8.5.6. Deverá possuir Interface de saída para visualização em VGA e HDMI; 



 

1.32.8.5.7. Deverá possuir resolução na interface de saída em pelo menos 

1920×1080; 

1.32.8.5.8. Pelo menos 2 (duas) entradas USB; 

1.32.8.5.9. Suportar no mínimo 6 TB de armazenamento através de 1 HD 

interface SATA; 

1.32.8.5.10. Deverá vir equipado com 01 (um) disco rígido de pelo menos 4 TB de 

capacidade, indicados pelo fabricante do DVR, e 7200 RPM, cache 64 MB, padrão 

3,5’’, 24x7 de disponibilidade, MTBF maior ou igual a 1,0 milhão de horas. Os HD’s 

fornecidos deverão ser próprios para operar ininterruptamente, adequados à gravação 

contínua de imagens (HD de vídeo); 

1.32.8.5.11. Deverá possibilitar opção de múltiplas visualizações dos canais na 

tela através de mosaicos; 

1.32.8.5.12. Deverá indicar eventos de perda de vídeo e detecção de movimento; 

1.32.8.5.13. Deverá permitir reprodução simultânea de múltiplos canais sem 

comprometer agravação; 

1.32.8.5.14. Apresentar, no mínimo, as seguintes informações em tela: Nome do 

canal, data e hora; 

1.32.8.5.15. Resolução de stream principal: todos canais na resolução de 720p a 

pelo menos 15FPS; 

1.32.8.5.16. Resolução do stream extra: todos canais na resolução CIF a 30FPS; 

1.32.8.5.17. Permitir gravação manual, contínua, agendada e por detecção de 

movimento; 

1.32.8.5.18. Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e por detecção 

de movimento; 

1.32.8.5.19. Funções de reprodução: reproduzir, pausar, parar, retrocesso, 

avanço, reprodução rápida, reprodução lenta, próximo arquivo, arquivo anterior, 

próxima câmera, câmera anterior; 



 

1.32.8.5.20. Permitir backup através de dispositivo USB, download através da 

rede e disco rígido; 

1.32.8.5.21. Deverá ter opção de indicar para o usuário falha em HD e espaço de 

disco insuficiente; 

1.32.8.5.22. Deverá possibilitar uso de mouse através de porta USB;  

1.32.8.5.23. Possuir interface RJ-45(10/100M); 

1.32.8.5.24. Deverá suportar os protocolos de rede IPv4, DHCP, TCP/IP, HTTP, 

NTP, DNS,DDNS. 

1.32.8.5.25. Deverá permitir operação remota através de smartphones, tabletes 

ou dispositivos similares com sistema operacional iOS ou Android operando; 

1.32.8.5.26. Deverá permitir acesso remoto através de microcomputador e 

possibilitar o gerenciamento do DVR à distância (realizar configurações, visualizar 

imagens ao vivo, busca e reprodução de imagens gravadas, baixar arquivos de 

gravações, etc); 

1.32.8.5.27. Toda configuração de acesso remoto deverá ser feita pela 

CONTRATADA e disponibilizada em local definido pela PMMG, de modo que o 

usuário do sistema possa fazer todo o monitoramento e configuração do sistema da 

forma que bem desejar de acordo com a demanda exigida pela unidade; 

1.32.8.5.28. TREINAMENTO: para cada sede de RPM digitalizada nesse projeto, 

a CONTRATADA deverá disponibilizar um treinamento com duração mínima de 2 

horas aula, explicando como é feita toda a configuração do sistema para pelo menos 

4 (quatro) policiais militares indicados pela DTS. 

1.32.8.5.29. O fabricante do DVR deverá possuir representante comercial no 

Brasil, capaz de prover todo o suporte pós-venda incluindo fornecimento de peças 

para manutenção após o período de garantia e contato telefônico para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas; 

1.32.8.5.30. Deverá conter fonte de alimentação, com tensão e corrente 

adequadas ao funcionamento do equipamento e compatível com a fornecida pela 

concessionária, com fornecimento dos conversores de tensão e corrente que por 

ventura sejam necessários; 



 

1.32.8.5.31. Garantia mínima contra defeitos de fabricação e desgaste de 

mecanismos: 36 (trinta e seis). 

1.32.8.5.32. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 

1.32.8.6. Fonte de alimentação chaveada: 

1.32.8.6.1. Fonte estabilizada tipo colmeia para CFTV com tensão e corrente 

necessárias para alimentar todas as câmeras a serem instaladas no site de Telecom; 

1.32.8.6.2. Tensão de entrada: BIVOLT 110V ~220V; 

1.32.8.6.3. Tensão de saída: compatíveis com às câmeras a serem ofertadas 

neste Projeto Técnico; 

1.32.8.6.4. Frequência: 50/60 Hz; 1.32.8.6.5. Corrente de saída: 10 Amperes; 

1.32.8.6.6. Conexão: bornes com parafusos metálicos; 1.32.8.6.7. Caixa: 

invólucro metálico tipo colméia. 

1.33. SUBSISTEMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE FALHAS 

1.33.1. Deverá ser fornecido e instalado o Subsistema de Gerenciamento e 

Supervisão de Falhas na implantação do sistema digital de radiocomunicação 

baseado no protocolo SNMP para a monitoração de falhas dos equipamentos e de 

infraestrutura do sistema de radiocomunicação. O SNPM é um protocolo padrão de 

internet para gerenciar dispositivos em rede IP onde os repetidores, bem como todos 

os elementos de rede devem atender a esse padrão. 

1.33.2. Também, deverá prever todo e qualquer serviço e equipamentos como 

switches/roteadores, mesmo que não esteja aqui listado, mas necessário ao perfeito 

funcionamento deste subsistema a ser instalado. 

1.33.3. Todas as informações gerenciais dos sítios de repetição coletadas pelo 

Subsistema de Gerenciamento e Supervisão de Falhas deverão ser enviadas para um 

computador a ser instalado em local a ser definido pela PMMG e deverão ser 

transportadas através de rádios enlaces de micro-ondas a serem instalados neste 

projeto. 

1.33.4. O subsistema de gerenciamento e supervisão de falhas tem por finalidade a 

monitoração de falhas, os gerenciamentos de configuração, de desempenho e de 



 

incidentes nos sítios de repetição (housekeeping) a partir dos sensores/medidores 

instalados nos sítios de repetição. Objetiva também o provimento de informações para 

realização de uma operação segura e continuada da rede operacional. O subsistema 

deverá possibilitar a configuração de todos os elementos de rede remotos, a análise 

de desempenho de cada elemento e uma visão integrada e consolidada de todas as 

falhas que possam ocorrer no ambiente de rede. 

1.33.5. Este subsistema deverá ser capaz de monitorar e ou comandar os 

equipamentos dos subsistemas de repetição, infraestrutura dos sítios (abertura de 

portas do sítio, falhas de alimentação elétrica CA/CC, controle de temperatura 

ambiente, detecção de princípio de incêndio, luz de balizamento noturno da torre, o 

medidor para o tempo de utilização do gerador, o medidor de tensão do banco 

baterias, a sirene para alarme e voz, a lâmpada para iluminação de segurança dos 

sítios, o medidor para o tempo de utilização de cada um dos dois equipamentos de ar 

condicionado, o acionamento remoto do gerador, o comando remoto para 

acionamento dos equipamentos de ar condicionado e os sensores tipo infravermelho 

passivo (IVP). A monitoração e intervenção em cada subsistema poderão, ou não, ser 

realizadas de maneira independente. 

1.33.6. Deverá ser previsto o fornecimento de todos os materiais, serviços, software 

de monitoramento e documentos constantes nesta especificação e necessários à 

instalação de equipamentos, destinados à implantação da rede de telecomunicações 

para a gerência e o monitoramento. 

1.33.7. Deverá ser fornecida e instalada 01 (uma) Estação de Trabalho 

completa para a Central de Gerência e Supervisão de Falhas em Uberlândia. 

1.33.8. A estação de trabalho (tipo desktop) será constituída de microcomputador, 

padrão PC, com teclado padrão ABNT-2, mouse ótico - USB, monitor colorido do tipo 

LED, mínimo de 19 (dezenove) polegadas e caixas de som externa, para monitoração, 

com operação baseada em ambiente de janelas, com sistema operacional instalado, 

compatível com o software da aplicação para a gerência e o monitoramento. 

1.33.9. A interface (software da aplicação para gerência e o monitoramento) com o 

usuário deverá ser amigável, baseada em estações de trabalho com interfaces 

gráficas coloridas, utilização de janelas, menus, ícones, operável através de mouse, 

recursos de clicar e arrastar, etc. 



 

1.33.10. Os alarmes e sinais de controle dos sítios de repetição deverão ser 

disponibilizados na Central de Gerência e Supervisão de Falhas (CGSF) da rede por 

meio de interface gráfica amigável e sonora. O software de gerência deverá 

possibilitar no mínimo: 

1.33.11. Visualização da planta completa dos sítios de repetição por meio de ícones 

georreferenciados; 

1.33.12. Ampliação do número de sitos a ser monitorado até o limite de 30 sítios; 

1.33.13. Seleção a qualquer tempo do sítio a ser monitorado; 

1.33.14. Auto seleção do sítio ou mudança da cor do ícone em caso de alarme; 

1.33.15. Zerar contadores parciais de cada sítio por meio de comando específico 

disponível na interface gráfica ou permitir a visualização de indicadores por site; 

1.33.16. Armazenar histórico completo de todos os alarmes e contadores de cada 

sítio, possibilitando geração de relatórios individualizados por sítio de 

telecomunicações no período de tempo desejado. 

1.33.17. Rotina de Funcionamento/Monitoramento do Subsistema de 

Gerenciamento e Supervisão de Falhas: 

1.33.17.1. A qualquer momento a Central de Gerência e Supervisão de Falhas 

da rede (CGSF - Local que receberá todas as informações provenientes dos sítios de 

repetições) deverá monitorar e mostrar em tempo real os eventos ocorridos nos sítios 

de repetição. Deverá possibilitar selecionar qual o sítio de repetição a ser monitorado. 

1.33.17.2. O sensor de porta deverá indicar a qualquer momento o status da 

porta (aberta ou fechada), mediante comando da CGSF por meio de ícone na interface 

gráfica do sítio de repetição selecionado. 

1.33.17.3. Ao ser aberta a porta de qualquer um dos sítios de repetição, deverá 

ser emitido alarme sonoro na CGSF, indicação no mapa de qual sitio ocorreu a 

intrusão, e seleção das imagens de CFTV na tela, tudo de forma automática. 

1.33.17.4. Os sensores tipo infravermelho passivo (IVP) deverão indicar a 

qualquer momento o status do interior do sítio de repetição (presença de pessoas no 

sítio ou ausência de pessoas no sítio); mediante comando da CGSF. 



 

1.33.17.5. Ao ser acionado qualquer um dos sensores tipo infravermelho 

passivo (IVP) deverá ser emitido alarme sonoro na CGSF, indicação no mapa de qual 

sitio ocorreu a intrusão, e seleção das imagens de CFTV na tela, tudo de forma 

automática. 

1.33.17.6. Os sensores para monitoramento da rede elétrica (CA) deverão 

indicar a qualquer momento o status da rede elétrica do sítio de repetição (falta de 

energia elétrica, energia elétrica anormal ou energia elétrica ok), mediante comando 

da CGSF. Em todos os casos deverá ser mostrado o medidor de energia na tela de 

monitoramento da CGSF informando a tensão elétrica de cada fase do sítio de 

repetição em tempo real. 

1.33.17.7. Quando houver interrupção de energia do sítio de repetição deverá 

ser emitido alarme sonoro na CGSF e indicar no mapa de qual sitio ocorreu falta de 

energia elétrica, de forma automática. 

1.33.17.8. O sensor de monitoramento do nível de combustível do gerador 

deverá possibilitar a verificação, a qualquer tempo, do atual nível de combustível. 

Caso o nível de combustível do tanque do gerador atinja volume de ¼ (um quarto) de 

sua capacidade total, deverá ser emitido alarme sonoro na CGSF e indicação do sitio 

no mapa de forma automática. 

1.33.17.9. A qualquer momento a CGSF deverá permitir acionar o 

funcionamento do gerador de cada um dos sítios de repetição mediante comando 

específico por meio de ícone na interface gráfica do sítio de repetição selecionado. 

1.33.17.10. O sensor de monitoramento da tensão CC do banco de baterias 

deverá possibilitar a verificação, a qualquer tempo, do nível de tensão do banco de 

baterias de cada sítio de repetição mediante comando. 

1.33.17.11. Caso a tensão do banco de baterias atinja valores fora dos limites 

especificados (abaixo ou acima da normalidade) deverá ser emitido alarme sonoro na CGSF 

e indicar no mapa em qual sitio ocorreu a falha do banco de baterias, de forma 

automática. 

1.33.17.12. A sirene para alarme sonoro e voz deverá ser somente acionada 

mediante comando específico da CGSF por meio de ícone na interface gráfica do sítio 

de repetição. Caberá ao operador da CGSF, após análise dos alarmes de determinado 



 

sítio, decidir se acionará ou não a sirene; se acionará na função alarme ou se utilizará 

a sirene para comunicação viva voz no sítio de repetição selecionado. 

1.33.17.13. A iluminação de segurança deverá ser acionada mediante comando 

específico da CGSF por meio de ícone na interface gráfica do sítio de repetição 

selecionado. 

1.33.17.14. O sensor de iluminação do balizamento noturno da torre: a CGSF 

deverá ser capaz de possibilitar monitorar o perfeito funcionamento do sistema de 

balizamento e indicar falhas como acionamento contínuo durante o dia, não 

funcionamento ou mau funcionamento (queima de alguma lâmpada). O controle 

deverá ser realizado pelo monitoramento da corrente elétrica do sistema de 

balizamento e indicado por meio da interface gráfica. Um único ícone deverá indicar o 

status do balizamento da torre (desligado, ligado, mau funcionamento). A 

CONTRATADA deverá fornecer e substituir todas as lâmpadas de balizamento 

noturno, atualmente instaladas nos Sites para lâmpadas com tensões 

adequadas ao projeto da CGSF. 

1.33.17.15. O sensor de temperatura interna do sítio de repetição deverá indicar 

a qualquer momento a medida da temperatura interna em ºC (graus centígrados), 

mediante comando da CGSF por meio de ícone específico da interface gráfica do sítio 

de repetição selecionado. Caso a temperatura interna do sítio ultrapasse 40ºC deverá 

ser emitido alarme sonoro na CGSF e indicação no mapa em qual sitio ocorreu alarme 

de temperatura, de forma automática. 

1.33.17.16. O sensor para monitoramento do tempo de utilização dos 

equipamentos de ar condicionado deverá permitir a contagem do número de horas de 

funcionamento de cada um dos equipamentos de cada sítio. O contador deverá 

apresentar a contagem do número de horas de utilização de cada equipamento, 

permitindo o reset mediante ícone específico da interface gráfica, após manutenção 

do referido equipamento. 

1.33.17.17. O revezamento na utilização dos equipamentos de ar condicionado 

poderá ser alterado a qualquer momento mediante comando da CGSF por meio de 

ícone da interface gráfica de cada sítio de repetição (ar condicionado 1, ar 

condicionado 2 ou os dois equipamentos simultâneos). 



 

1.33.17.18. Todos os alarmes sonoros, após serem emitidos, poderão ser 

silenciados mediante comando específico, individualizado, por meio de ícone da 

interface gráfica de cada sítio de repetição. 

1.33.17.19. O circuito fechado de TV para monitoramento das ERB’s deverá 

possibilitar o acesso mediante interface gráfica amigável a qualquer um dos sítios de 

comunicações contemplados com ERB. A gravação das imagens deverá ocorrer 

localmente de forma automática. As imagens deverão ser selecionadas para 

visualização automática caso haja detecção por parte dos sensores de presença ou 

de abertura de porta do site. 

1.33.18. GARANTIA 

1.33.18.1. Central de Gerência e Supervisão de Falhas é parte do sistema de 

infraestrutura e deverá apresentar Garantia mínima Original do Fabricante de 60 

(sessenta) meses contados a partir da instalação e aceitação final do equipamento. 

1.33.18.2. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 

1.34. TERMINAL CLIENTE PARA ACESSO A GRAVAÇÃO DE VOZ - 

SUBSISTEMA DE GRAVAÇÃO. 

1.34.1. Deverá ser fornecido, configurado e instalado em local a ser definido 

pela PMMG, no triângulo mineiro, 1 (um) terminal cliente para acesso a gravação 

de voz, conforme especificação abaixo: 

1.34.2. O Terminal Cliente Para Acesso a Gravação deverá ser constituído por 

desktop com acessórios e sistema de acesso via IP ao Servidor de Gravações do 

controlador central em Belo Horizonte, capaz de selecionar e reproduzir gravações da 

comunicação de voz do sistema de radiocomunicação P25 a ser instalado no 

Triângulo Mineiro. 

1.34.3. A Console de Acesso às Gravações deverá ser programada para verificar 

os grupos de comunicação, através de Login e Senha pré-definidos, contudo poderá 

ter acesso de administrador para que seja avaliada todas as gravações do sistema de 

rádio. 

1.34.4. O terminal cliente para acesso a gravação de voz deverá possuir os 

seguintes acessórios: 



 

1.34.4.1. 01 (um) Computador Cliente com o software do gravador ou com acesso ao 

servidor de gravação, com monitor colorido de LED de no mínimo 19” com teclado e 

mouse e caixas de som externas com alimentação através da porta USB; 

1.34.4.2. 02 (dois) Fones de ouvidos, do tipo ―aviador ‖, de alta qualidade, 

resistência e duração; 

1.34.4.3. 02 (dois) Hard Disk (HD) Externos de 02 TB cada, para uso em porta USB, 

com case, para fins de backup; 

1.34.4.4. 01(um) Conjunto de alto falante ou caixas de som externos. 

1.34.5. Possuir as especificações necessárias para utilização dos servidores do 

controlador central em Belo Horizonte, para funcionamento dos terminais clientes para 

acesso a gravação voz; 

1.34.6. Operar em 110/220 VAC, 60 HZ, em temperatura de -5º a +55ºC; 

1.34.7. Gravar, reproduzir e fazer back-up de forma simultânea, usando todos os 

canais diuturnamente, sem interrupção, com plena ocupação dos canais, com 

qualidade, confiabilidade e segurança, com utilização do backup realizado no 

controlador central de Belo Horizonte; 

1.34.8. Ter condições de fornecer relatórios estatísticos diários, semanais e 

mensais, por canal ou todo sistema, contendo no mínimo os seguintes parâmetros: 

origem da chamada, destino da chamada, quantidade de chamadas, tempo de 

gravação de cada chamada e tempo médio das chamadas. 

1.34.9. O sistema deverá gerar alarme visual e sonoro quando as mídias estiverem 

cheias ou quase cheias e problemas na mídia; 

1.34.10. Possuir sistema de gerenciamento de mídias que permita programação do 

tempo mínimo em que uma mídia não poderá ser regravada; 

1.34.11. Permitir a reprodução das gravações nas mídias permanentes sem estar 

conectado ao sistema, utilizando os mesmos parâmetros da pesquisa em HD, 

operando sobre a mídia de maneira totalmente independente; 

1.34.12. Operar em ambiente compatível com Microsoft Windows com interface 

amigável; 



 

1.34.13. Possuir um sistema de segurança com senhas multiníveis de acesso para 

execução das atividades de monitoração em tempo real, reprodução total ou parcial 

das gravações, supervisão e formatação da mídia de backup e manutenção; 

1.34.14. Permitir a pesquisa das gravações armazenadas no disco rígido nos 

seguintes parâmetros de pesquisas: data, hora, duração da chamada e identificação 

do rádio e do grupo de conversação; 

1.34.15. Permitir a visualização gráfica na tela de operação do sistema, com as 

seguintes facilidades: 

1.34.15.1. Taxa de ocupação do disco rígido; 

1.34.15.2. Possuir histórico de atividades e ocorrências do sistema através de 

arquivos tipo log; 

1.34.15.3. Possuir método de gravação, em que os canais inoperantes (sem 

sinal) não deverão ser ativados, para que não ocorra ocupação de espaço na mídia 

de armazenamento; 

1.34.15.4. Possuir saída de áudio que possibilite a conexão de caixas de som, 

fone de ouvido ou gravador externo; 

1.34.15.5. Estar equipado com software para que possa monitorar as gravações 

ao vivo de cada grupo de voz selecionado; 

1.34.15.6. Permitir acesso remoto e reprodução das gravações via rede; 

1.34.15.7. Permitir acesso a formato WMA, WAV ou MP-3, para posterior 

reprodução ou envio via email; 

1.34.15.8. Permitir a cópia seletiva de gravações para mídia permanente; 

1.34.15.9. Possuir a facilidade onde o usuário possa ser configurado de maneira 

dinâmica, sendo possível sua identificação através de senha do usuário; 

1.34.15.10. Ser dotado de recursos de tele diagnose, permitindo a manutenção 

remota de software e facilitando processos de manutenção de hardware; 



 

1.34.15.11. Estar equipado com software de supervisão para monitoração, 

administração, configuração em tempo real das chamadas (gravações) e alarmes por 

meio de interface gráfica, com funcionamento em arquitetura cliente/servidor. 

1.34.16. GARANTIA 

1.34.16.1. O Terminal Cliente Para Acesso a Gravação é parte do sistema de 

infraestrutura e deverá apresentar Garantia mínima Original do Fabricante de 60 

(sessenta) meses contados a partir da instalação e aceitação final do equipamento. 

1.34.16.2. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 

1.35. TERMINAL DE GERENCIAMENTO REMOTO PARA CONTROLADOR 

CENTRAL 

1.35.1. Deverá ser fornecido, configurado e instalado em local a ser definido 

pela PMMG, na região do Triângulo Mineiro, 1 (um) terminal de gerenciamento 

remoto conforme especificação abaixo: 

1.35.1.1. Terminal de gerenciamento remoto com monitor de LED colorido de no 

mínimo 19”, com teclado, mouse e acessórios necessários para operação e 

gerenciamento do sistema. O terminal remoto deverá vir acompanhado de todas as 

licenças e todos os acessórios de rede como switches e roteadores necessários para 

instalação e funcionamento em local diferente do Controlador Central. 

1.35.1.2. O Terminal de Gerenciamento Remoto deverá ter conexão com o 

Controlador Central em Belo Horizonte, para que todas as funcionalidades de 

Controle e Gerenciamento sejam utilizadas no interior do Estado, sendo 

necessário a utilização dos servidores do controlador em Belo Horizonte, para 

funcionamento dos terminais de gerenciamento remoto; 

1.35.1.3. O Sistema de Gerenciamento Remoto é um conjunto de aplicativos de 

software ou ferramentas utilizadas para gerenciar o sistema troncalizado P25 e seus 

componentes para: 

1.35.1.3.1. Gerenciamento de Falhas – Inclui aplicativos para monitoramento do 

status da rede de transporte e de componentes de infraestrutura, mostrando as 

informações do status, enviando informações de alerta e executando procedimentos 

de diagnóstico; 



 

1.35.1.3.2. Visualização do Status das repetidoras, grupos de conversas, 

terminais de rádios afiliados em tempo real, status de link, localização geográfica dos 

terminais, etc. 

1.35.1.3.3. Gerenciamento de Configuração – Inclui aplicativos para 

programação e manutenção dos parâmetros operacionais dos componentes da 

infraestrutura e dos terminais de usuário; 

1.35.1.3.4. Gerenciamento de Desempenho – Inclui aplicativos para 

monitoramento, geração de relatórios estatísticos, controle e otimização do uso dos 

recursos do sistema. Deverá possuir telas e gráficos para monitorar as atividades de 

comunicação de uma zona em tempo real. Essas informações podem auxiliar os 

gerenciadores do sistema a tomar melhores decisões de planejamento dos recursos, 

como por exemplo, quando canais necessitam ser adicionados nos sítios de repetição 

mais ocupados; 

1.35.1.3.5. Gerenciamento da Segurança – Possui recursos para a configuração 

dos privilégios de usuários e controlar seu acesso para somente visualizar e/ou 

modificar as informações contidas nas bases de dados de configuração do sistema; 

1.35.1.3.6. Gerenciamento com relatórios de Infraestrutura – Este aplicativo 

produz relatórios sobre a infraestrutura de rádio e sobre o uso dos recursos de rádio. 

Um conjunto pré-definido de relatórios, com capacidade de seleção de campos, é 

fornecido para produzir relatórios padrão ou customizados. 

1.35.2. GARANTIA 

1.35.2.1. O Terminal de Gerenciamento Remoto é parte do sistema de infraestrutura 

e deverá apresentar Garantia mínima Original do Fabricante de 60 (sessenta) meses 

contados a partir da instalação e aceitação final do equipamento. 

1.35.2.2. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 

1.36. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LICENCIAMENTO DA ERB 

1.36.1. As estações rádio base serão instaladas nos sites de comunicação indicado 

pela PMMG, por conta da CONTRATADA, utilizando-se de cabos, antenas, suporte 

de antenas, conectores, baterias, etc. de acordo com as especificações deste Termo 



 

de Referência, contemplando todos os materiais, acessórios e demais equipamentos 

necessários para o perfeito funcionamento do sistema. 

1.36.2. A CONTRATADA deverá integrar a Estação Rádio Base aos enlaces de 

dados e ao controlador central bem como realizar a configuração da mesma no 

Controlador Central e demais servidores instalados em Belo Horizonte. 

1.36.3. A CONTRATADA deverá fazer análise de espectro do site indicado pela 

PMMG para verificação de piso ruído e definição das frequências na faixa de VHF a 

serem utilizadas nas repetidoras. 

1.36.4. A CONTRATADA deverá licenciar as estações repetidoras e todas as 

frequências da rede junto a ANATEL. 

1.36.5. Para instalação dos equipamentos, o transporte, a mão-de-obra 

especializada, os instrumentos e todos os materiais necessários à realização da 

instalação serão de responsabilidade e ônus da CONTRATADA. 

1.36.6. Juntamente com a instalação, deverão ser realizadas a programação e o 

alinhamento dos equipamentos bem como a configuração do Controlador Central em 

Belo Horizonte para receber a ERB e os terminais móveis, fixos e portáteis digitais e 

terminais robustecidos que se afiliarão a ele. 

1.36.7. Nos sites indicados pela PMMG, para que sejam instalados os 

equipamentos, a CONTRATADA poderá realizar visitas técnicas para verificação da 

parte elétrica e do que será necessário para instalação de quadro elétrico com 

disjuntores e proteção devidamente dimensionados, aterramento, substituição da 

fiação, identificação dos circuitos elétricos, instalação de tomadas, protetor de surtos 

para neutro e fase, de forma a suprir as necessidades para o bom funcionamento dos 

equipamentos. Deverão ser observadas as normas NBR 5410, NBR 5419, NR 10 e 

NBR14039. 

1.36.8. A CONTRADA deverá instalar além das Estações Rádio Base, os sistemas 

irradiantes, os nobreaks, os bancos de baterias, QDCA, QDCC, disjuntores, 

aterramento, esteiramentos, os dispositivos para os dados de gerenciamento que 

serão enviados pela rede IP à Central de Gerenciamento e Supervisão de Falhas 

(CGSF), terminais clientes e demais equipamentos de infraestrutura especificados 

neste item, necessários ao bom funcionamento dos equipamentos. 



 

1.37. PROJETO EXECUTIVO 

1.37.1. Deverá ser elaborado um Memorial descritivopela CONTRATADA, o qual 

será aprovado pela PMMG antes da efetiva customização e implantação. 

1.37.2. O Memorial descritivodeverá contemplar as configurações dos 

equipamentos necessários para a conexão com o Controlador Central, Sítios de 

Repetição e Centros de Despacho (COPOM’s REGIONAIS). 

1.37.3. O Memorial descritivodeve apresentar diagrama executivo, considerando: 

todos os componentes (Controlador Central, ERB, Consoles de Despacho, Enlaces 

de Dados, repetidoras digitais, Terminais de Rádio, entre outros componentes); as 

interfaces de comunicação; os enlaces de dados; os diagramas esquemáticos de 

todas as conexões; 

1.37.4. O Memorial descritivodeverá ser entregue à DTS da PMMG ao término da 

implantação e realização de testes de funcionamento do sistema instalado pela 

CONTRATADA. 

1.38. PROJETO DEFINITIVO (AS BUILT) 

1.38.1. Deverá ser elaborado um Projeto Definitivo pela CONTRATADA, o qual será 

aprovado pela PMMG após a implantação do sistema. 

1.38.2. O Projeto Definitivo deverá contemplar as configurações dos equipamentos, 

as conexões com o Controlador Central, Sítios de Repetição e Centro de Despacho 

(COPOM). 

1.38.3. O Projeto Definitivo deve apresentar diagrama, considerando: todos os 

componentes (Controlador Central, ERB, Consoles de Despacho, Enlaces de Dados, 

repetidoras digitais, Terminais de Rádio, entre outros componentes); as interfaces de 

comunicação; os enlaces de dados; os diagramas esquemáticos de todas as 

conexões; 

1.38.4. O Projeto Definitivo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

após o teste final de aceitação em campo. 

1.39. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ESTE FORNECIMENTO 

1.39.1. Fornecer os equipamentos, materiais e acessórios especificados neste item. 



 

1.39.2. Instalar, configurar e testar os equipamentos e materiais especificados e 

fornecidos nesse item. 

1.39.3. Integrar as Estações Rádio Base e as Repetidoras a um Controlador Central 

localizado na capital Belo Horizonte. 

1.39.4. Integrar o controlador central dedicado ao sistema de rádio que será 

instalado no Triângulo Mineiro ao controlador central do sistema de rádio da RMBH, 

caso seja necessário utilizar controlador diferente do existente na RMBH para o 

Triângulo Mineiro. Nesse caso deverão ser previstos todos os serviços e 

equipamentos para integração dos distintos controladores, por meio da interface ISSI, 

devendo ser disponibilizadas todas as informações e API’s necessárias. 

1.39.5. Integrar as Estações Rádio Base com o Rádio Enlace. 

1.39.6. Integrar as Estações Rádio Base com as Consoles de Despacho; 

1.39.7. Integrar as Estações Rádio Base com todos os servidores do controlador 

central em Belo Horizonte; 

1.39.8. Integrar o Terminal de Gerenciamento Remoto ao Controlador Central na 

Capital Belo Horizonte. 

1.39.9. Integrar o computador do Terminal Cliente para acesso a gravação de voz 

ao Controlador Central na Capital Belo Horizonte. 

1.39.10. Integrar os dispositivos para os dados de gerenciamento que serão enviados 

pela rede IP à Central de Gerenciamento e Supervisão de Falhas (CGSF). 

1.39.11. A CONTRATADA deverá realizar as adequações de qualquer infraestrutura 

que se fizerem necessárias para a instalação dos equipamentos especificados nos 

sites. 

1.39.12. Fornecer documentação completa da instalação, incluindo diagramas, 

desenhos, mapas, manuais e outros. 

1.39.13. Fornecer o manual técnico detalhado da ERB em português em formato 

digital e impresso. 



 

1.39.14. A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas, 

conectores/adaptadores, softwares e cabos de programação necessários para 

manutenção, alinhamento e programação das Estações Rádio Base. 

1.39.15. Para cada Estação Rádio Base adquirida, a CONTRATADA deverá fornecer 

1 (uma) licença do Software original do aplicativo do fabricante, correspondente à 

programação e reprogramação, alinhamento e ajustes dos equipamentos (calibragem) 

para operar em computador padrão PC, para sistema operacional utilizado pela 

PMMG. 

1.39.16. Para cada Estação Rádio Base adquirida, a CONTRATADA deverá fornecer 

1 (um) cabo de programação, com conector USB ou Ethernet para PC, para sistema 

operacional utilizado pela PMMG. 

1.39.17. Todos os itens fornecidos que requerer homologação na ANATEL deverão 

estar homologados, com comprovação na data do pedido pela CONTRATANTE. 

1.40. TREINAMENTO 

1.40.1. A CONTRATADA deverá realizar um treinamento em cada sede de RPM 

digitalizada nesse projeto para capacitar 4 (quatro) policiais militares indicados 

pela DTS, com carga horária mínima de 04 (quatro) horas aula em instalação, 

manutenção, programação e alinhamento da ERB e integração com os demais 

componentes do sistema. O treinamento deverá ser composto de aulas teóricas e 

práticas. 

1.40.2. A CONTRATADA deverá fornecer a cada aluno, material didático editado 

em português, impresso (devidamente encadernado) e digitalizado, completo e que 

abranja todo o conteúdo ministrado. 

1.41. GARANTIA 

1.41.1. A Estação Rádio Base é parte do sistema de infraestrutura e deverá 

apresentar Garantia mínima Original do Fabricante de 60 (sessenta) meses contados 

a partir da instalação e aceitação final do equipamento. 

1.41.1.1. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 

 



 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

2 PAR 05 Enlaces de Rádios Digitais IP, Ponto a Ponto, 6 a 8 GHz. 

ITEM 2 - ENLACES DE RÁDIOS DIGITAIS IP, PONTO A PONTO, NA FAIXA DE 6 

A 8 GHZ: 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ENLACES DE RÁDIOS 

DIGITAIS IP, PONTO A PONTO, NA FAIXA DE 6 A 8 GHz, INSTALADO E 

INTEGRADO AO SISTEMA P25. 

2.2. Enlaces de Rádios Digitais IP, Ponto a Ponto, com modulação adaptável, 

banda licenciadas nas faixas de 6 a 8 GHz com criptografia AES de 256 bits. 

2.3. Os equipamentos e materiais dos enlaces deverão ser novos, nunca terem 

sido utilizados e não terem sido descontinuados, ou seja, devem constar na linha atual 

de comercialização e suporte do fabricante; 

2.4. O enlace deverá ser entregue instalado, configurado e em perfeito 

funcionamento, sem falhas, o que será comprovado por testes da CONTRATADA em 

conjunto com os técnicos da PMMG; 

2.5. Os enlaces de rádios a serem adquiridos, objeto deste Termo de Referência, 

para a transmissão de dados de alta capacidade, deverão ser integrados ao 

controlador central do sistema de radiocomunicação digital P25 em Belo Horizonte. O 

backbone ou backhaul formado pelos enlaces servirá para interligar as ERB’s da rede 

de radiocomunicação digital (tecnologia APCO 25), na faixa de VHF; 

2.6. A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos de rádio e antenas 

devidamente homologados pela ANATEL bem como todos os manuais dos 

equipamentos fornecidos, além de cópia do certificado de homologação dos mesmos 

junto à ANATEL. A CONTRATADA será responsável pelo licenciamento das 

frequências na ANATEL em nome da PMMG; 

2.7. A CONTRATADA será responsável por toda a instalação e pela escolha da 

melhor canalização de frequência a ser utilizada em cada enlace, com uso primário 

da faixa compreendida entre 6 e 8 GHz, observadas as normas e exigências técnicas 

da ANATEL. Na impossibilidade técnica de uso desta faixa, a contratada deverá 

propor à PMMG a utilização de outras faixas disponíveis para que esta avalie e 



 

escolha a que melhor lhe convier. Os canais de operações de cada enlace deverão 

ser escolhidos dentre os previstos nas normatizações da ANATEL e/ou Ministério das 

Comunicações, em faixa de frequência que possa ser consignada à entidade PMMG 

e em serviço que possa ser explorado por esta. Todo o trabalho e ônus para 

licenciamento das estações nas faixas de frequências escolhidas serão de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

2.8. A escolha da canalização deverá ser feita de forma a garantir o seu perfeito 

funcionamento, sem interferências aos sistemas da PMMG ou de terceiros e nas 

condições de funcionamento aqui exigidas. A CONTRATADA também será 

responsável pelo licenciamento dos enlaces perante a Agência reguladora e somente 

serão considerados entregues após a conclusão do respectivo licenciamento perante 

a ANATEL; 

2.9. A visita aos possíveis locais de instalação dos Enlaces IP pela 

CONTRATADA é facultativa; 

2.10. Para a eventualidade da ocorrência de falhas, os equipamentos de rádio 

enlaces deverão apresentar a indicação de alarmes, a qual deverá ser sinalizada local 

e remotamente, comunicando a falha ao subsistema de gerenciamento; 

2.11. Quaisquer equipamentos, peças, acessórios, cabos de conexão, 

conectores, esteiramento, eletrocalhas, disjuntores, implantação de mastros de 

fixação para suporte de antenas, suporte para fixação das antenas, ou quaisquer 

outros materiais necessários à instalação, à segurança dos equipamentos e 

operadores e ao perfeito funcionamento dos enlaces, deverão fazer parte do escopo 

de fornecimento do licitante, mesmo que não estejam aqui expressos, observadas as 

exigências técnicas dos fabricantes das unidades de rádios e das antenas; 

2.12. Também fará parte do escopo de fornecimento do licitante, a implantação 

de sistema de proteção contra descargas atmosféricas conforme a norma NBR 5419, 

de 2015, assim como todos os equipamentos e peças necessários; 

2.13. Todo rádio enlace deverá possuir fonte de alimentação stand alone e 

redundantes em cada IDU que compõe o enlace; 

2.14. A CONTRATADA deverá fornecer inventário descrevendo todos os 

equipamentos, acessórios e peças utilizados em cada enlace, bem como a quantidade 

e comprimento, quando for o caso, dos mesmos. 



 

2.15. CARACTERÍSTICAS DO ENLACE PONTO A PONTO 

2.15.1. Os enlaces deverão ser entregues instalados com a capacidade de 

transmitir pelo menos 10 Mbps de dados ethernet bidirecional (full-duplex) por meio 

de um link micro-ondas em configuração ponto-a-ponto para distâncias de até 100 km; 

2.15.2. Para permitir e otimizar o uso de torres de pequeno porte ou estaiadas, 

o Enlace Ponto a Ponto poderá ser formado através de antena integrada ou com 

a utilização de antena externa conforme especificado abaixo. Sempre que o 

enlace for possível, a CONTRATADA deverá priorizar a utilização de antenas 

integradas. Após instalação do enlace a CONTRATADA deverá emitir relatório 

técnico informando a capacidade de dados real do enlace implantado; 

2.15.3. O sistema deverá empregar tecnologia de pacotes de dados wireless 

switchedpara dar suporte a serviços de IP de alta velocidade, incluindo Redes rápidas 

de Internet e Virtuais Privadas, com uma conexão de rede que está sempre ligada, 

suportando acesso imediato à rede e a outros serviços de IP a altas taxas de dados. 

O rádio deverá possuir throughput de pelo menos 50 Mbps agregado simétrico, 

permitir tecnologia IP e TDM (PDH) sobre o mesmo link e modulação no 

modoadaptativo; 

2.15.4. Cada rádio enlace deverá ser composto por um par de terminais, sendo que 

cada terminal, por sua vez, deverá ser composto no mínimo por uma Unidade Interna 

(IDU), uma Unidade Externa (ODU), uma Antena Integrada ou Antena Externa e ainda 

de um roteador por nodal. Para integração do enlace ao Backbone da PMMG (Rede 

de Governo), será de responsabilidade da CONTRATADA, a solução de rede para 

interligação da ERB ao Backbone mais próximo (Rede Governo) disponibilizado pela 

PMMG. 

2.15.5. Os equipamentos deverão ser fornecidos montados, totalmente conectados, 

ensaiados, configurados e prontos para operação, incluindo os acessórios, materiais 

de instalação, hardware e software de programação; 

2.15.6. O sistema operará em frequência licenciável e a CONTRATADA será 

responsável pela escolha do melhor canal disponível de forma a garantir o seu perfeito 

funcionamento sendo que as licenças e subscrições necessárias aos eventuais 

upgrades devem acompanhar os equipamentos; 



 

2.15.7. Os custos de licenciamento das estações/sistema, incluindo pagamento de 

todas as taxas devidas ao processo, será de responsabilidade da empresa 

CONTRATADA. 

2.16. UNIDADE DE RÁDIO 

2.16.1. A unidade indoor (IDU) deverá possuir no mínimo 01 (uma) porta Ethernet 

RJ45 para dados e tantas quantas outras interfaces IP e TDM necessárias à 

integração à ERB do sistema de rádio P25; 

2.16.2. Caso o enlace utilize antena externa, a ODU deverá ser conectorizada para 

antena externa; 

2.16.3. A conexão entre as ODU e as IDU deverão seguir os padrões e normas do 

fabricante do rádio, além de protetores de surtos para proteção contra descargas 

atmosféricas provenientes das antenas, devidamente aterrados e de acordo com as 

normas IEC 61000-4-5; 

2.16.4. O rádio deve operar nas larguras de bandas definidas pela regulamentação 

da ANATEL que regula as condições de uso e ocupação dos canais na faixa de 

operação escolhida pela CONTRATADA; 

2.16.5. Canalização de radiofrequência deverá atender as Normas/Resoluções 

vigentes na ANATEL, sendo a canalização de 6 a 8 GHz a primeira alternativa, sendo 

somente admitido uso de outra faixa se verificado a impossibilidade de uso desta faixa; 

2.16.6. Possuir mecanismo de empilhamento e sincronismo da base de tempo dos 

frames FDD, permitindo a instalação de vários enlaces em um mesmo site sem a 

necessidade de espaçamento entre antenas e não necessite de banda de guarda 

entre canais adjacentes; 

2.16.7. Observação: Todas as funcionalidades descritas devem estar ativas e 

disponíveis para uso, sem a necessidade de licenças adicionais após implantação. 

2.16.8. Características elétricas e de alimentação: 

2.16.8.1. Deverá ser fornecido cabo para aterramento da ODU, bem como cabo para 

sincronização dos rádios; 



 

2.16.8.2. Deverá ser fornecido cabeamento adequado para conectar a ODU à antena 

externa, em comprimento adequado e devidamente conectorizado em ambas as 

pontas. 

2.17. UNIDADES DE MEDIDAS ENORMAS 

2.17.1. Todas as grandezas deverão ser indicadas em unidades de medida 

pertencentes ao sistema métrico decimal, de acordo com os padrões do instituto 

Nacional de Pesos e Medidas ou Sistema Internacional. 

2.17.2. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

2.17.3. ANSI - American National StandardsInstitute; 

2.17.4. EIA - ElectronicIndustries Association; 

2.17.5. IEC - International Electro technical Commission; 

2.17.6. IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers; 

2.17.7. NEMA - National Electric Manufactures Association; 

2.17.8. ETSI - European Telecommunications Standards Institute; 

2.17.9. ITU - InternationalTelecommunication Union; 

2.17.10. ITU-R - Radio communication Sector of ITU; 

2.17.11. ITU-T - Telecommunication Sector of ITU; 

2.17.12. MINICOM - Ministério das Comunicações; 

2.17.13. ANATEL - Agencia Nacional de Telecomunicações. 

2.17.14. Os equipamentos a serem fornecidos deverão estar de acordo com as 

seguintes normas /recomendações / notas técnicas / resoluções / portarias, 

especificas em sua revisão mais recente. Resolução e Normas vigentes na ANATEL 

para as frequências determinadas pelo projeto. 

2.18. CARACTERÍSTICAS DA ANTENA EXTERNA PARA OS ENLACES COM 

ANTENA CONECTORIZADA 



 

2.18.1. Os enlaces operarão dentro de canalização legalmente prevista pela 

ANATEL. A canalização de operação do sistema irradiante que for escolhida pela 

CONTRATADA deverá estar dentro da faixa de frequência de operação da antena; 

2.18.2. Deverão ser utilizadas antenas externas conectorizadas somente para os 

enlaces que exigirem antenas com maior dimensão. 

2.18.3. Ganho da mínimo da antena externa: deverão ser utilizadas antenas 

conectorizadas com no mínimo 26,8 dBide ganho; 

2.18.4. VSWR máximo:1.50; 

2.18.5. Suportar velocidade de vento de até 200km/h; 

2.18.6. Cabos coaxiais, conectores compatíveis com o rádio, suportes e demais 

miscelâneas. 

2.19. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO ROTEADOR 

2.19.1. A CONTRATADA deverá entregar um roteador com uma solução 

integrada para conexão dos enlaces das ERB’se Repetidoras ao Backbone 

disponibilizado pela PMMG. 

2.19.2. Deverá entregar os Manuais Completos, contendo instrução de operação e 

manutenção no idioma português; 

2.19.3. Os equipamentos que serão instalados internamente (unidades indoors, 

fontes de alimentação, roteadores, etc) no sítio de repetição deverão ser instalados 

em rack de 19 polegadas com ventilação forçada. 

2.19.4. Os equipamentos do enlace IP instalados no sítio de repetição deverão ser 

também ligados ao banco de baterias DC de forma que, nos casos de falta de energia 

elétrica, tais equipamentos continuem funcionando com a alimentação DC do banco 

debaterias. 

2.20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ESTE FORNECIMENTO 

2.20.1. A CONTRATADA deverá instalar os Enlace IP e seus acessórios nos locais 

indicados no Projeto Técnico. 



 

2.20.2. A CONTRATADA será responsável pela integração dos enlaces de rádio e 

roteadores ao sistema de radiocomunicação digital (P25) já em operação da PMMG. 

2.20.3. A critério da PMMG poderá ser utilizado meio de transmissão existente (fibra 

óptica/enlace de rádio) para interligação e/ou redundância, sendo de responsabilidade 

da CONTRATADA a ativação e integração com o sistema de radiocomunicação 

digital, quando demandado. 

2.20.4. Instalar, configurar e otimizar todas as demais funções descritas nesta 

especificação; 

2.20.5. Apresentar documentação completa do sistema, incluindo diagramas, 

desenhos, manuais e outros. 

2.21. TREINAMENTO 

2.21.1. A CONTRATADA deverá realizar um treinamento de no mínimo 2 (duas) 

horas aula em cada sede de RPM digitalizada nesse projeto, para capacitar 04 

(quatro) policiais militares indicados pela DTS, que deverá abordar a instalação e a 

configuração de todos os equipamentos pertencentes ao Enlace de Dados bem como 

a completa programação dos rádios ponto a ponto e dos roteadores. 

2.22. GARANTIA 

2.22.1. O Enlace IP é parte do sistema de infraestrutura e deverá apresentar 

Garantia mínima Original do Fabricante de 60 (sessenta) meses contados a partir 

da instalação e aceitação final do equipamento. 

2.22.2. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 

 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

3 UNIDADE 08 
Ar Condicionado Tipo Wall Mounted, 

24.000 BTU/h. 

 

ITEM 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA AR CONDICIONADO 

TIPO WALL MOUNTED, 24.000 BTU/h, A SER INSTALADO EM SITE DE 

TELECOMUNICAÇÕES. 



 

3. Ar Condicionado de alta eficiência e alta durabilidade para montagem vertical 

na parede em ambiente externo, tipo wallmounted, para refrigeração interna do 

ambiente, com solução de controle de temperatura e de revezamento de 

funcionamento para site de telecomunicações. 

3.2. Características Gerais do Ar Condicionado: 

3.2.1. Possuir gabinete em painéis (carenagem) de chapas de aço galvanizado; 

3.2.2. Deverá possuir capacidade mínima de 24.000 BTU/h (2TR); 

3.2.3. Tensão de alimentação 220 V ou conforme disponibilidade de cada site de 

telecomunicações; 

3.2.4. Deverá possuir dispositivos de controle de condensação; 

3.2.5. Deverá possuir ventiladores; 

3.2.6. Deverá possuir motores elétricos; 

3.2.7. Deverá possuir evaporador; 

3.2.8. Deverá possuir dispositivo de expansão; 

3.2.9. Deverá possuir condensador; 

3.2.10. Deverá possuir compressor tipo scroll de alta performance e alta 

durabilidade; 

3.2.11. Deverá possuir tubulações de refrigeração; 

3.2.12. Deverá possuir dispositivos de proteção; 

3.2.13. Deverá possuir filtros de ar; 

3.2.14. Deverá possuir caixa elétrica interna; 

3.2.15. Nível de ruído conforme normas pertinentes; 

3.2.16. Deverá possuir relé anti-reciclagem; 



 

3.2.17. Deverá possuir dispositivo de controle de pressão de inverno – pressostatos 

para permitir que o ar condicionado opere normalmente em períodos de baixa 

temperatura; 

3.2.18. Deverá possuir medidor com display digital de temperatura em graus 

centígrados. 

3.2.19. Deverá possuir grelhas para insuflamento e retorno do ar com deflexão 

simples. 

3.2.20. Deverá possuir disjuntor de entrada, fusíveis de proteção para circuitos de 

comando e relês térmicos para os motores; 

3.2.21. Deverá possuir sistema de ventilação de emergência DC para os casos de 

falta de energia elétrica; 

3.2.22. Grelhas para insuflamento e retorno do ar: grelha de alimentação com aletas 

de dupla deflexão para melhor ajuste na distribuição do ar. Grelha de retorno com 

deflexão simples; 

3.2.23. Deverá ser equipado com termostato e termômetro (todos monitorados 

remotamente); 

3.2.24. O Ar Condicionado deverá ser pintado com pintura Eletrostática Epóxi Pó na 

cor RAL7035. 

3.2.25. Os equipamentos de ar condicionados em cada site de telecomunicações 

deverão possuir um sistema de monitoramento e controle que forneçam no mínimo as 

seguintes informações: 

3.2.25.1. temperatura de cada ar condicionado; 

3.2.25.2. alarme de temperatura alta; 

3.2.25.3. alarme de temperatura baixa; 

3.2.25.4. alarme de damper acionado; 

3.2.25.5. alarme de falha de comunicação entre os dois equipamentos de ar 

condicionado; 

3.2.25.6. falha de energia AC de cada ar condicionado; 



 

3.2.25.7. falha do compressor; 

3.2.25.8. falha de ventilação; 

3.2.25.9. falha de revezamento. 

3.2.26. As informações da solução de controle de temperatura e de 

revezamento de funcionamento dos equipamentos de ar condicionado deverão 

ser disponibilizadas via IP para a Central de Gerenciamento e Supervisão de 

Falhas (CGSF) e integradas ao sistema de radiocomunicação digital P25 da 

PMMG. 

3.3. A CONTRATADA deverá transportar e instalar dois equipamentos de ar 

condicionado conforme descrição nesse item e conforme procedimentos gerais de 

instalação do fabricante, em cada Site de Telecomunicações indicado pela PMMG. 

3.4. A CONTRATADA deverá realizar as adequações de alvenaria necessárias 

no site de telecomunicações ou local para instalação dos equipamentos de ar 

condicionado. 

3.5. GARANTIA 

3.5.1. O ar condicionado é parte do sistema de infraestrutura e deverá apresentar 

Garantia mínima Original do Fabricante de 60 (sessenta) meses contados a partir 

da instalação e aceitação final do equipamento. 

3.5.2. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 

 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

 

4 

 

UNIDADE 

 

14 

Console de Despacho P25 Fase 2 para 

Despachantes – Subsistema de Rádio Despacho. 

 

ITEM 4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA CONSOLE DE 

DESPACHO P25, FASE 2, PARA DESPACHANTES - SUBSISTEMA DE RÁDIO 

DESPACHO 



 

4. Constituído por uma central de comutação ou sistema equivalente e consoles de 

despacho, que em conjunto com Subsistema de Repetição de Rádio em VHF, 

acionam os usuários do sistema de rádio a pé e em viaturas em campo, através das 

repetidoras instaladas nos sítios de repetição. Na implantação deste subsistema 

deverá considerar também o fornecimento de energia de contingência e todos os 

materiais e equipamentos necessários que permitam tanto a segurança local, quanto 

seu funcionamento ininterrupto. 

4.2. O subsistema de rádio despacho terá a função de despachar, monitorar, 

supervisionar, gerenciar as diversas redes de voz do sistema de radiocomunicação e 

controlar múltiplos grupos de conversação. 

4.3. Como um órgão centralizador das comunicações operativas, o subsistema 

de rádio despacho deverá permitir aos operadores de despacho (despachadores) a 

coordenação das ações operacionais de campo, permitindo realizar um planejamento 

destas ações, minimizando assim a força de trabalho disponível. Será o ponto de 

contato externo da organização com as demais redes existentes. 

4.4. As consoles de despacho deverão possuir interface gráfica amigável para a 

visualização das tarefas de despacho do sistema com controle inteligente e 

convencional, através de ícones intuitivamente reconhecidos, com textos 

preferencialmente em português. Poderão ser utilizadas tanto para sistemas 

convencionais, como para sistemas com controle inteligente gravando sempre a 

última mensagem de rádio na console. 

4.5. As consoles de despacho deverão ter a capacidade de operar com a 

sinalização padrão P25, em modo digital com controle inteligente a fim de ter facilidade 

de comunicação com qualquer rádio que atenda o mesmo padrão. 

4.6. Estes equipamentos deverão ter a possibilidade de trabalhar com uma 

comunicação segura, no padrão de encriptação digital P25, tipo AES, com as estações 

rádio base, repetidoras, estações fixas, móveis e portáteis, garantindo o sigilo ao 

ambiente das comunicações operacionais. 

4.7. O sistema deverá conter as interfaces CSSI – Console Subsystem Interface 

- Interface do Sistema de Consoles que é o padrão que permite que as informações 

de controle e voz sejam transferidas entre o subsistema de RF (RFSS) e o subsistema 

de despacho (consoles). 



 

4.8. GATEWAY PARA A CONSOLE DE DESPACHO 

4.8.1. Deverá ser fornecido e instalado, para cada sede de RPMdigitalizada 

nesse projeto, um Gateway de Conexão local para Consoles de Despacho, que 

mantenham a conexão das consoles com as Estações Rádio Bases (ERB’s) e suas 

funcionalidades, mesmo quando o link IP de conexão ao Controlador Central, 

localizado em Belo Horizonte, estiver indisponível. 

4.8.2. Ao reativar o link IP deverá restabelecer a conexão ao Controlador Central 

e despacho de voz para as Estações Rádio Base e as Repetidoras Convencionais. 

4.9. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO NO-BREAK PARA SALA DE DESPACHO 

(COPOM’s REGIONAIS) 

4.9.1. Para cada Console de Despacho deverá ser fornecido um sistema eletrônico 

de energia elétrica suplementar (sistema ininterrupto de energia elétrica, tipo no-

break), operando nas tensões comerciais de 110 e 220 VCA, tensão de saída de 110 

VCA e 220 VCA, frequência de 60 Hz, com autonomia de no mínimo 30 (trinta) 

minutos. 

4.10. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE CONSOLES DEDESPACHO 

4.10.1. Serão adquiridas consoles de despacho para serem utilizadas pelos 

despachadores (radio-operadores). As consoles de despacho padrão P25 têm por 

finalidade permitir o despacho eficaz de comunicações de rádio digital e deverá 

oferecer ao usuário recursos avançados de controle das redes de radiocomunicação. 

4.10.2. Deverão ser fornecidas consoles, compostas de todos os hardwares, 

softwares e licenças necessários para estabelecer uma posição de Despacho. 

4.10.3. Deverão prover uma interface gráfica intuitiva para os usuários, contendo 

todas as características de comando e controle requeridos para o sucesso das 

operações de despacho. As consoles de despacho deverão ser instaladas nos 

COPOM’s Regionais das cidades de Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas. 

4.10.4. Deverão ser baseadas em plataforma de rede IP. 

4.10.5. O sistema de despacho deverá operar em modo de comunicação segura, 

através de criptografia digital padrão AES. 



 

4.10.6. Deverá utilizar plataforma padrão PC e sistema operacional gráfico baseado 

em ambiente de janelas, sendo utilizada pelos operadores de despacho de voz na 

comunicação com as unidades de rádio em campo, entre consoles e na coordenação 

das operações policiais e de segurança. 

4.10.7. Deverá, por meio de monitor colorido, tipo LED, com no mínimo 19” ― 

(dezenove polegadas), visualizar todas as atividades dos grupos de conversação e 

controlar a rede de rádio dos grupos de conversas pertencentes a cada RPM 

digitalizada nesse projeto. Deverá associar a identificação de cada rádio a um nome 

(conjunto composto de no mínimo 08 oito caracteres alfanuméricos). 

4.10.8. Deverá ter controle de acesso às funções operacionais através de contas de 

usuário e senhas, com diferentes níveis de prioridade de acesso. 

4.10.9. Deverá identificar (PTT-ID) os equipamentos rádio transceptores (fixo, móvel 

e portátil). 

4.10.10. Deverá possuir perfis de operação associados a cada conta de usuário, para 

que uma mesma posição de console possa assumir diferentes configurações de 

grupos de conversação a serem monitorados. 

4.10.11. Deverá armazenar as identificações dos rádios digitais, que tenham 

efetuado chamadas a console, por meio de lista em sequência de chamadas, a fim de 

que o operador, em razão de ocupação, tenha a possibilidade de acessar esses 

números e responder aos rádios que efetuaram chamadas anteriormente. Essa lista 

deverá armazenar, no mínimo, as últimas 999 chamadas recebidas pela console, com 

a funcionalidade de ser arquivada em disco rígido. 

4.10.12. Deverá possuir comando de transmissão manual e por comutador de pé 

(pedal), com sinalizador para indicar o estado de transmissão. 

4.10.13. Deverá possuir controle de nível de recepção, sendo que mesmo no nível 

mínimo permita escuta constante e audível. 

4.10.14. Cada posição de console deverá possuir, no mínimo, dois alto-falantes com 

controles individuais de volume, sendo um para o grupo de conversação selecionado 

e o outro para a combinação do áudio de todos os grupos de conversação não 

selecionados. 



 

4.10.15. As diferentes posições de console de operação devem operar de forma 

independente uma da outra, sendo que a falha de qualquer componente de uma 

posição de operação não deve refletir nas outras. 

4.10.16. O sistema deverá permitir adição futura de novas consoles de despacho. 

4.10.17. Deverá fazer - patch (união), ligação com um ou mais canais de rádio, 

permitindo a comunicação entre usuários da rede rádio convencional digital ou 

troncalizado, incluindo usuários de outro controlador, caso a solução ofertada pela 

CONTRATADA seja com a utilização de controladores de fabricantes diferentes 

operando de forma integrada. 

4.10.18. O sistema de despacho deverá ser habilitado para receber e transmitir 

comunicações de voz encriptadas do transceptor até o sistema de despacho, no 

padrão AES. 

4.10.19. Incluir um equipamento hardware do tipo desktop atualizado com o sistema 

operacional (OS) e uma tela de LED de no mínimo 19”, teclado e mouse; 

4.10.20. Possuir um pedal resistente e robusto com comutador de pé para 

acionamento de PTT; 

4.10.21. Possuir microfones de mesa de baixa captação de ruído ambiente com haste 

fixa ou flexível, devendo ser fornecido 01 (um) microfone; 

4.10.22. Deverá possuir um microfone com fone de ouvidos externos (HEADSET) por 

meio de conector ou adaptador. O referido fone de ouvido deverá ser mono auricular 

com microfone labial com sistema de cancelamento de ruído e adaptador necessário 

à conexão com a console de despacho. 

4.10.23. Possuir fones de ouvido/microfone resistente e robusto; 

4.10.24. Possuir no mínimo 2 alto falantes ou caixa de som para operar em viva voz 

com controles individuais de volume; 

4.10.25. Possuir controle de volume de áudio; 

4.10.26. Permitir chamada privada – Permite que a console efetue chamada privada 

para um rádio independente do Sistema; 



 

4.10.27. Permitir Alerta de chamada – Sinal enviado pela console a fim de alertar os 

terminais de uma ou demais redes para uma chamada entrante; 

4.10.28. Possuir Alarme de emergência – Sinal enviado por terminais às consoles a 

fim de notificar uma situação de emergência, sendo visualizado nas consoles de 

despacho, de coordenação e de supervisão local. 

4.10.29. A console de despacho deverá suportar no mínimo de 20 (vinte) grupos de 

comunicação em uma ou mais páginas (telas); 

4.10.30. O sistema de console de despacho deverá estar habilitado e suportar até 60 

grupos de conversação e 5000usuários; 

4.10.31. Deverá indicar a identificação do Usuário P25 Falando(ID); 

4.10.32. Deverá permitir silenciar todas as outras comunicações com exceção do 

grupo de comunicação selecionado caso seja necessário. 

4.10.33. Permitir ao despachante possuir prioridade da chamada em relação às 

transmissões originadas pelas unidades de rádio, em campo. 

4.11. AS CONSOLES DEVERÃO TER AS SEGUINTES FUNÇÕES: 

4.11.1. Operar com qualquer canal de rádio troncalizadodigital P25; 

4.11.2. Operar com qualquer canal de rádio convencional digital P25; 

4.11.3. Permitir a intercomunicação entre quaisquer consoles de despacho do 

sistema sem utilização de repetidora de RF; 

4.11.4. Permitir supervisão local e supervisão geral integrada, através de uma 

console específica ou senha especial de acesso, para monitoramento e 

gerenciamento do despacho de rádio. 

4.12. PARA CADA POSIÇÃO DE CONSOLE DE DESPACHO, ALÉM DOS 

ITENS JÁ DESCRITOS NESSE ITEM, DEVERÃO SER FORNECIDOS OS 

SEGUINTES ACESSÓRIOS: 

4.12.1. 05 (cinco) headset monoauricular com microfone labial com sistema de 

cancelamento de ruído e adaptador necessário a conexão com a console de 

despacho. 



 

4.13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ESTE FORNECIMENTO 

4.13.1. Fornecer os equipamentos, materiais e acessórios especificados neste item; 

4.13.2. Instalar e configurar os equipamentos e materiais especificados e fornecidos 

neste item, no Estado de Minas Gerais, nas cidades de Uberaba, Uberlândia e Patos 

de Minas; 

4.13.3. Integrar e configurar as Consoles de Despacho a um Controlador Central 

situado na Capital Belo Horizonte, vinculado à mesma rede. 

4.13.4. Integrar as Consoles de Despacho com todos os demais componentes do 

sistema P25 na rede das RPM’s digitalizadas nesse projeto. 

4.13.5. Fornecer a documentação completa da instalação, incluindo diagramas, 

desenhos, mapas, manuais e outros (preferencialmente em português). 

4.13.6. A CONTRATADA deverá realizar as adequações de infraestrutura que se 

fizerem necessárias para a instalação das consoles de despacho no COPOM 

Regional de Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas; 

4.13.7. Fornecer todas as ferramentas e softwares necessários para manutenção e 

programação das consoles de despacho, se aplicável. 

4.14. TREINAMENTO 

4.14.1. A CONTRATADA deverá ministrar dois treinamentos em cada sede de 

RPM digitalizada nesse projeto, para capacitar os despachadores (operadores) e o 

pessoal da área técnica (manutenção técnica): 

4.14.1.1. Operação (despachadores): deverá ser realizado um treinamento sobre a 

operação das consoles de despacho para 4 (quatro) policiais militares indicados pela 

DTS, com carga horária mínima de 02 (duas) horas aula. Os policiais militares que 

receberem o treinamento de operação atuarão como multiplicadores para os demais 

despachadores do COPOM. 

4.14.1.2. Manutenção técnica: deverá ser realizado um treinamento em cada sede 

de RPM digitalizada nesse projeto, para 4 (quatro) policiais militares indicados pela 

DTS, com carga horária mínima de 02 (duas) horas aula, sobre operação, 

manutenção, acessórios,etc. 



 

4.14.1.3. O treinamento deverá ser composto de aulas teóricas e práticas. A 

CONTRATADA deverá fornecer a cada aluno, material didático editado em português, 

impresso (devidamente encadernado) e digitalizado, completo e que abranja todo o 

conteúdo ministrado. 

4.15. GARANTIA 

4.15.1. A Console de Despacho é parte do sistema de infraestrutura e deverá 

apresentar Garantia mínima Original do Fabricante de 60 (sessenta) meses 

contados a partir da instalação e aceitação final do equipamento. 

4.15.2. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 

 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

5 UNIDADE 01 
Armário de Telecomunicações Outdoor 

com Trocador de Calor. 

ITEM 05- ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES OUTDOOR COM TROCADOR 

DECALOR. 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ARMÁRIO DE 

TELECOMUNICAÇÕES OUTDOOR COM TROCADOR DECALOR. 

5.2. Armário de Telecomunicações Outdoor Com Trocador de Calor para 

equipamentos de telecomunicações com compartimento separado para banco de 

baterias, com base metálica para fixação em piso. 

5.3. O armário de telecomunicações deverá possuir as seguintes dimensões: 

largura 950 mm com +/- 50 mm de tolerância, altura 1.800 mm com +/- 50 mm de 

tolerância e profundidade 950 mm com +/- 50 mm de tolerância; 

5.4. Deverá possuir compartimentos distintos para equipamentos de 

telecomunicações e banco de baterias; 

5.5. O compartimento para banco de baterias deverá ser localizado na parte 

inferior do armário, ocupando toda a área da seção transversal com altura de 400 mm 

e possuir gaveta ou bandeja deslizante com sistema reforçado de rolete que permita 

acesso fácil a todas as baterias com capacidade para suportar no mínimo 200 kg; 



 

5.6. A estrutura do bastidor deverá ser do tipo modular com sistema de fixação 

por meio de parafusos; 

5.7. O armário deverá possuir estrutura capaz de suportar seu içamento por meio 

de argolas no teto; 

5.8. O armário deverá possuir base pedestal em aço galvanizado com altura de 

100 mm em todo o perímetro da base. Na base pedestal deve ser previstas três 

passagens de cabos, sendo uma na parte de trás e uma em cada lateral. As 

passagens deverão possuir formato oblongo com dimensões de 150 x 80 mm. Todas 

as passagens de cabos devem possuir tampas cegas aparafusadas; 

5.9. Os gabinetes deverão ser fabricados em chapas de alumínio de paredes 

duplas, sendo que a parede interna deve ser fabricada em chapa de 1,5mm de 

espessura e parede externa em chapa de 2 mm de espessura, com pintura a pó 

eletrostática em poliéster; 

5.10. As portas e tampas deverão ser fabricadas com tecnologia de parede dupla 

em alumínio; 

5.11. As portas deverão ser em alumínio com chapa externa de 1,5mm de 

espessura e interna de 1,5mm de espessura; 

5.12. Deverá possuir porta frontal com sistema de fechamento por três pontos 

acionado por fechadura metálica com pino para cadeado e segredo, do tipo 

antivandalismo embutida. A porta frontal deverá ter largura mínima de 650 mm e 

possuir mesa retrátil para notebook e porta documentos; 

5.13. As tampas móveis bem como a porta deverão ser devidamente aterradas à 

estrutura do armário por meio de cabo flexível apropriado; 

5.14. Todos os painéis e frestas deverão possuir sistema de vedação de 

durabilidade e resistência comprovada, para garantia de perfeita estanqueidade à 

entrada de água, poeira e insetos no compartimento de equipamentos e nos dutos do 

sistema de ventilação forçada entre as paredes internas e externas; 

5.15. Todas as aberturas do sistema de ventilação forçada deverão possuir tela 

de proteção contra entrada de poeira e insetos; 



 

5.16. Todas as soldas deverão possuir boa qualidade, não apresentando 

excessos, respingos, porosidades e superfícies irregulares; 

5.17. Os serviços executados nos perfis, nas chapas, nos acessórios e nos 

demais itens componentes do armário deverão apresentar acabamento regular, sem 

ondulações, rebarbas ou outras irregularidades; 

5.18. Todas as partes do armário fabricadas em aço, que durante a sua utilização 

ou transporte terão contato com água de chuva e umidade, deverão ser galvanizadas 

afogo; 

5.19. O armário deverá possuir pintura eletrostática a pó RAL7035; 

5.20. O sistema de refrigeração do compartimento de equipamentos do armário 

deverá ser do tipo trocador de calor integrado com as paredes internas do gabinete 

(paredes dissipativas) e possuir as seguintes características: 

5.20.1. Não permitir a entrada de umidade e pó no interior do local de instalação 

dos equipamentos; 

5.20.2. Não permitir a troca de ar do ambiente interno com o ambiente externo; 

5.20.3. Possuir sistema de ventilação forçada com a utilização de pelo menos 2 

(duas) ventoinhas de alto fluxo de ar, bivolt, com rolamento e vida útil prolongada; 

5.20.4. Possuir termostato interno que permita seleção da temperatura interna para 

acionamento das ventoinhas, permitindo redução do consumo de energia e aumento 

da vida útil das ventoinhas; 

5.20.5. Com a utilização de ventilação forçada, garantir uma diferença máxima de 

temperatura entre ambiente externo e ambiente interno de 10°C sem sofrer influência 

de insolação, considerando a potência mínima a ser dissipada de 1.300 watts; 

5.20.6. Possuir predisposição para instalação futura de equipamento de ar 

condicionado de modo que seja plenamente possível a utilização dos dois sistemas 

de refrigeração de forma alternada e eficiente; 

5.20.7. Possuir sistema de ventilação para o compartimento de baterias de modo 

que os gases liberados pelas baterias sejam lançados no ambiente externo. O sistema 



 

de ventilação deve garantir que a temperatura interna do compartimento de baterias 

seja a mesma do ambiente externo; 

5.21. O armário deverá ser equipado com sistema elétrico com as seguintes 

características: 

5.21.1. Possuir duas entradas de cabos pela parte inferior do compartimento de 

baterias com vedação por prensa cabos de tamanho adequado, posicionadas em 

cada um dos cantos traseiros da seção transversal; 

5.21.2. Possuir duas réguas de tomadas apropriadas para fixação em rack padrão 

19 polegadas. Cada régua deverá possuir seis tomadas 2P+T, um disjuntor bifásico 

padrão DIN de no mínimo 15 A devidamente interligado com cabo elétrico de 2,5mm² 

e um protetor de surto bifásico para montagem no trilho padrão DIN devidamente 

interligado; 

5.21.3. Circuito de iluminação interna composto com lâmpada de Led com conexão 

padrão residencial, devidamente dimensionada para iluminar todo o interior do 

armário, posicionada na parte superior do compartimento de equipamentos. O circuito 

de iluminação deverá possuir todo o cabeamento necessário para sua plena utilização 

e interruptor manual posicionado em local de fácil acesso no interior do armário. Todo 

o circuito de iluminação deverá ser projetado e dimensionado de modo que também 

seja possível a utilização de lâmpadas incandescentes com a mesma intensidade 

luminosa. O circuito de iluminação deverá ser interligado ao cabo de alimentação de 

entrada por meio de conectores devidamente apropriados; 

5.21.4. Circuito de sinalização de porta aberta composto por micro interruptor 

magnético instalado na parte superior da porta e cabo elétrico para futura interligação 

com 2 metros de comprimento; 

5.21.5. Possuir tomada de serviço 2P + T com proteção 5A; 

5.21.6. Entrada de energia composta por dois cabos de 16mm² de cobre com 

isolante termoplástico. Os cabos de entrada deverão possuir comprimento extra de 3 

metros, contados a partir da saída do armário, para futura interligação no site. Os 

cabos de entrada deverão estar conectados às réguas de tomadas por meio de 

conector apropriado que permita a movimentação das réguas de tomadas para 

qualquer posição dentro do Rack; 



 

5.21.7. Possuir encaminhamento de cabos com canaleta de fixação em velcro para 

futura interligação do equipamento de ar condicionado; 

5.21.8. Possuir duto de encaminhamento de cabos que permita a interligação de 

equipamentos e banco de baterias sem comprometer a vedação entre 

compartimentos; 

5.21.9. Possuir terminal de aterramento para a interligação da estrutura do armário 

à malha de terra; 

5.22. O compartimento para instalação de equipamentos deverá possuir as 

características: 

5.22.1. Deverá ter acesso pela parte frontal; 

5.22.2. Deverá possuir encaminhamento de cabos de RF com canaleta de fixação 

em velcro protegida para futura interligação dos equipamentos de telecomunicações, 

devidamente protegido contra a entrada de água e pó; 

5.22.3. Deverá possuir um rack interno removível (fixado por parafusos) no padrão 

19 polegadas, fabricado em aço carbono galvanizado, com altura e profundidade total 

de acordo com as dimensões úteis do compartimento de equipamentos; 

5.22.4. Deverá possuir 2 (duas) bandejas removíveis padrão 19” construída em 

chapa de aço #18 capaz de suportar até 80 kg, com profundidade compatível com o 

compartimento de equipamentos e que não interfira no sistema de refrigeração; 

5.23. Deverá possuir grau de vedação IP55; 

5.24. O armário de telecomunicações deverá obedecer às seguintes normas em 

vigor: 

5.24.1. IEC 62208: Proteção contra impactos externos, grau de vedação (código IP) 

e resistência à corrosão; 

5.24.2. IEC 62529: Grau de Proteção — IP55; 

5.24.3. IEC 60068-2: Resistência à corrosão; 

5.24.4. IEC 60068-2-30: Climático; 

5.24.5. IEC 60068-2-11:Climático; 



 

5.24.6. IEC 60068-2-11:Climático; 

5.24.7. IEC 60439-5 Parte 5: Requisitos

 específicos para quadros de distribuição de energia para redes 

públicas – Testes mecânicos(anti-vandalismo); 

5.24.8. ETSI 300 019-2-4 Parte T4.1E: Vibração e condições climáticas 

(temperatura externa,irradiação); 

5.24.9. ETS 300 753. Ruído emitido por equipamentos de telecomunicações; 

5.24.10. IEC 61587 Parte 3: Blindagem eletromagnética em armários, racks e sub-

racks que alojam equipamentos de telecomunicações; 

5.24.11. GR-487-CORE: Choque térmico; 

5.25. A CONTRATADA deverá fornecer o projeto completo contendo desenhos e 

detalhes técnicos que permita à CONTRATANTE verificar o atendimento de todos os 

itens especificados. 

5.26. A CONTRATADA é responsável pelo Memorial descritivodo Armário de 

Telecomunicações, a fim de adequá-lo aos equipamentos que nele serão instalados, 

conforme este termo de referência. 

5.27. A CONTRATADA deverá instalar o Armário de Telecomunicações no local 

a ser definido pela PMMG. 

5.28. O Armário de Telecomunicações deve ser construído com paredes duplas 

em alumínio e reforços internos em perfil i, ou outro material aprovado pela 

CONTRATANTE, que atenda as normas nacionais, com as seguintes configurações: 

5.29. Portas frontais com chapa externa em alumínio 1,50mm e chapa interna em 

alumínio 1,50mm; 

5.30. Tampas laterais e traseira com chapa externa em alumínio 2,00mm e chapa 

interna em alumínio 1,50mm. 

5.31. O Armário de Telecomunicações deverá possuir membrana de alta 

eficiência, fixado na porta frontal do armário; 



 

5.32. O sistema de refrigeração do compartimento de equipamentos deve ser 

composto por 2 (dois) ventiladores localizados no teto do armário, um ventilador no 

compartimento de baterias e filtro de membrana localizado na porta frontal do armário. 

5.33. Deverá ser construído de forma a garantir as condições de proteção, 

estanqueidade e isolamento térmico dos equipamentos contidos em seu interior. 

5.34. O Armário de Telecomunicações deverá possuir sistema completo de 

aterramento e proteção contra descargas elétricas; 

5.35. Estrutura do Armário: 

5.36. Teto: chapa de alumínio; 

5.37. Portas: parede dupla de alumínio; 

5.38. Tampas: parede dupla de alumínio; 

5.39. Possui acabamento em pintura eletrostática epóxi; 

5.40. Grau de vedação mínimo: IP55 (IEC62529); 

5.41. Grau de proteção contra impactos mecânicos: IK10 (IEC62262); 

5.41.1. Blindagem eletromagnética: IEC61587; 

5.41.2. Choque térmico:GR-487; 

5.41.3. Olhais de içamento; 

5.41.4. Chumbadores para fixação em base de alvenaria; 

5.42. A CONTRATADA será responsável pela garantia do Armário de 

Telecomunicações por um período mínimo de 36 (trinta e seis), contados a partir da 

data do aceite final, conforme cronograma constante neste Termo de Referência. 

ITEM UNIDADE 
QUANTIDAD

E 
DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

6 UNIDADE 41 Estação Repetidora Digital P25, Convencional. 

 



 

ITEM 6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ESTAÇÃO REPETIDORA 

DIGITAL P25, FASE 2, VHF, PARA FUNCIONAR EM MODO TRONCALIZADO E 

OU CONVENCIONAL, ALTO TRÁFEGO, COM SISTEMA IRRADIANTE, 

INSTALADA E CONECTADA AO CONTROLADOR CENTRAL. 

6. Estação Repetidora Digital P25, Fase 2, VHF, para funcionar em modo 

troncalizado e ou convencional, de alto tráfego, com sistema irradiante, 

instalada e integrada a um controlador central em Belo Horizonte. 

6.2. A estação repetidora digital P25 deverá ser composta pelos seguintes 

equipamentos: 

6.2.1. 01 (uma) Repetidora Digital P25 em VHF; 

6.2.2. 01 Antena Colinear Omnidirecional, 6.1 dBi de ganho ou de ganho menor 

conforme necessidade estrutural da torre onde a antena será instalada; 

6.2.3. Sistema de Alimentação Ininterrupta AC e DC; 

6.2.4. Um Duplexador de VHF de 100W; 

6.2.5. Cabo coaxial de ½” em quantidade necessária para instalação nos sites com 

conectores e demais acessórios; 

6.2.6. 01 protetor de RF (centelhador); 

6.2.7. Banco de baterias e acessórios; 

6.2.8. Serviços de instalação. 

6.3. Os equipamentos a serem adquiridos deverão seguir todas as 

especificações definidas no padrão aberto da APCO, publicadas nas normas da série 

TIA-102. XXXX (onde, XXXX representa as diversas especificações lançadas relativas 

às diversas características padronizadas) de forma a serem compatíveis com as 

características mandatórias e funcionarem de acordo com o padrão em Fase 1 e 

Fase2. 

6.4. Os equipamentos deverão operar de acordo com as normas e resoluções 

da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, sendo também aplicáveis as 

recomendações do ITU-T e ITU-R, bem como de outros órgãos reguladores, em todas 

as situações em que for adequado. 



 

6.5. Deverá ser fornecido todo o material necessário para a instalação e 

funcionamento dos equipamentos constantes dessa especificação. 

6.6. Os equipamentos deverão ter interface ethernet. A repetidora deverá possuir 

todo hardware, software e licenças habilitadas para funcionamento de forma isolada 

ou conectada via interface ethernet. A repetidora deverá contemplar o fornecimento 

de roteador / interface para permitir a sua conexão com um rádio enlace para 

interligação com a um controlador central em Belo Horizonte e as devidas licenças 

para operar em modo troncalizado. 

6.7. A repetidora deverá possuir todo hardware, software e licenças 

necessárias para funcionamento em sistema de radiocomunicação digital P25 

Fase2. 

6.8. A CONTRATADA deverá fazer análise de espectro em cada site 

indicado pela PMMG para verificação de piso ruído e definição das frequências 

na faixa de VHF a serem utilizadas nas repetidoras de acordo com as normas da 

ANATEL. 

6.9. A CONTRATADA deverá entregar o sistema devidamente regularizado 

e com todas as autorizações necessárias que possibilitem a operação do 

sistema dentro dos parâmetros indicados no Projeto Técnico, conforme 

preceitua a Lei Geral das Telecomunicações (LGT) e de acordo com as normas 

da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) – licenciamento de 

frequências e de estações. Tal atividade deverá compreender, no mínimo: 

6.9.1. Solicitar a emissão das licenças para funcionamento das estações para a 

exploração do Serviço de Telecomunicações autorizado para a PMMG; 

6.9.2. O cadastramento das estações referentes ao Serviço de Telecomunicações 

para o qual a PMMG é autorizada; 

6.9.3. Efetuar o pagamento das taxas e encargos obrigatórios e necessários ao 

licenciamento; 

6.9.4. Comprovar, quando determinado pela ANATEL, o recolhimento de taxas e 

encargos; 



 

6.9.5. Gerar e quitar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pelo projeto, 

relativa à instalação, inclusão e alteração de todas as estações que farão parte das 

redes que compõem o Sistema; 

6.9.6. Gerar Termo de Responsabilidade de Instalação (TRI) para certificar que as 

instalações correspondem às características técnicas das estações cadastradas no 

Banco de Dados Técnicos e Administrativos da ANATEL; 

6.9.7. Emitir e entregar à PMMG as respectivas Licenças para Funcionamento das 

Estações, para exploração do Serviço de Telecomunicação autorizado. 

6.9.8. O projeto deverá abranger todas as frequências e equipamentos de 

repetidores/transceptores, sujeitos à legalização da PMMG em operação nas áreas 

de sua abrangência. 

6.10. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

6.10.1. A estação repetidora digital P25 é o equipamento responsável pela repetição 

do sinal de radiocomunicação emitido por determinada unidade de rádio na área de 

cobertura da repetidora ou por uma console de despacho. Desse modo, ela atua como 

o elemento que proporciona a cobertura eletromagnética necessária ao 

funcionamento das unidades de rádio em campo (rádios móveis, fixos e portáteis) 

aumentando a área de abrangência do sistema e servindo como elo de comunicação 

entre unidades remotas. A conexão ao Controlador Central em Belo Horizonte dará 

acesso às funcionalidades de Controle e Gerenciamento para serem utilizadas na 

região do Triângulo Mineiro. 

6.10.2. A estação repetidora deverá ser conectada a um Enlace IP ou a Rede de 

Governo da PMMG ou a internet disponibilizada, que possibilitará a criptografia da 

comunicação entre terminais na região do Triângulo Mineiro e o controlador central 

em Belo Horizonte, quando em funcionamento em modo digital. 

6.10.3. Deverá possuir selo de certificação de conformidade emitido pela ANATEL 

garantindo que a repetidora respeita os padrões mínimos de qualidade e segurança, 

além das funcionalidades técnicas regulamentadas com comprovação no dia da 

aquisição; 

6.10.4. Deve permitir operar na faixa de VHF, na banda de 148 MHz a 174 MHz e 

estar homologada de acordo com as canalizações designadas pela ANATEL; 



 

6.10.5. Deverão ter a capacidade de serem programados para transmissão de voz 

com operação em canal com largura de banda de 25 kHz e 12,5 kHz com canal único; 

6.10.6. A repetidora deverá possuir todo hardware, software e licenças habilitadas 

para transportar comunicações de voz e dados integrados, em formato limpo e 

criptografado (AES); 

6.10.7. O módulo de repetição deverá suportar as especificações definidas no 

padrão P25 de Serviços de Dados por Pacote (PacketData Services); 

6.10.8. A velocidade de transmissão da rede integrada de voz e dados deverá ser 

de 9600 bps, conforme definido pelo protocolo P25. 

6.10.9. Deverá ter módulo de transmissão e módulo de recepção montado em 

gabinete apropriado; 

6.10.10. Deverá suportar alimentação VAC e VCC. 

6.10.11. Deverá ter módulo de fonte de alimentação 110/220 VCA e VCC com 

comutação automática para banco de baterias em caso de falta de energia elétrica 

CA, devendo ainda ter capacidade suficiente para carregar as baterias e mantê-las 

em flutuação; 

6.10.12. O banco de baterias deverá alimentar todos os equipamentos constantes 

nessa especificação (repetidoras, enlaces IP, roteador, etc.); 

6.10.13. No caso de uma falha grave durante uma operação, esta falha deverá ser 

armazenada na memória da Repetidora que permita ao técnico consultar o registro de 

ocorrências conectando-se um microcomputador local; 

6.10.14. Deverá operar na faixa VHF no modo Half-Duplex; 

6.10.15. Deverá suportar operação contínua em regime de alto tráfego, ou seja, 

100% do tempo em transmissão, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas; 

6.10.16. Deverá permitir operação nos modos Convencional Analógico, Troncalizado 

e ou Convencional Digital P25 Fase 1 (FDMA) e Troncalizado P25 Fase 2 (TDMA); 

6.10.17. Geração de frequência por meio de sintetizador; 



 

6.10.18. Os módulos componentes da repetidora deverão ter a capacidade de serem 

substituídos; 

6.10.19. O equipamento deverá permitir operar com rádios com padrão de 

encriptação digital P25 AES; 

6.10.20. O módulo de repetição deverá ter a capacidade de realizar auto teste e 

autodiagnostico periodicamente. No caso de uma falha grave durante uma operação, 

esta falha deverá ser armazenada na memória da Repetidora, permitindo ao técnico 

consultar o registro de ocorrências conectando-se a um microcomputador local; 

6.10.21. A Estação Repetidora VHF deverá possuir no painel frontal LEDs (diodo 

emissor de luz) ou display indicativo, que auxiliem o técnico na identificação de falhas, 

alarmes e operação normal; 

6.10.22. Os parâmetros eletrônicos de modulação digital e sinalização dos módulos 

de repetição Digitais deverão ser os definidos na Interface Aérea Comum (CAI) 

compatível com o padrão do Projeto APCO-25 da Associação de Oficiais de 

Comunicação de Segurança Pública (APCO – AssociationofPublicSafety 

Communications Officials) e publicado na norma TSB-102, séries da TIA/EIA e 

complementares para Modo Convencional P25 FDMA, Fase 1 e P25 TDMA, Fase 2; 

6.10.23. A repetidora deverá integrar voz e dados, aumentando a eficiência 

operacional. 

6.10.24. Deverá possuir fonte de alimentação integrada. 

6.10.25. Quando operando em modo analógico, a repetidora deverá ser compatível 

com os transceptores existentes na PMMG. 

6.11. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS BÁSICAS 

6.11.1. Banda de Operação em VHF mínima de 148 MHz a 174 MHz; 

6.11.2. Espaçamento de canais: 12,5 / 25 kHz, com programação dentro da faixa 

acima; 

6.11.3. Tecnologia baseada em microprocessador, construção modular e 100% 

estado sólido; 



 

6.11.4. Programação de frequência: por sintetizador, dotado de memória 

programável e reprogramável externamente por meio de computador PC com 

software apropriado; 

6.11.5. Proteção contra: 

6.11.5.1. Sobre tensão de alimentação; 

6.11.5.2. Inversão de polaridade; 

6.11.5.3. Variação de impedância de RF por descasamento de antena; 

6.11.5.4. Acionamento contínuo do transmissor por tempo programável via software; 

6.11.5.5. Excesso de potência do transmissor; 

6.11.6. Temperatura de operação na faixa de - 30°C a 60ºC; 

6.11.7. Auto diagnose por alerta sonoro e/ou visual; 

6.11.8. Alimentação elétrica: 110/220 V, com sistema de proteção contra variações 

de tensão elétrica na entrada AC, ou por fonte de alimentação adequada com as 

devidas proteções; 

6.11.9. O equipamento deve permitir internamente comutação automática para o 

sistema de alimentação ininterrupta (baterias - DC), para alimentação do equipamento 

em caso de falta de energia comercial. 

6.12. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS DE TRANSMISSÃO 

6.12.1. Potência de saída: mínima de 100 Watts, com possibilidade de redução por 

meio de software, sem degradação das características; 

6.12.2. Estabilidade de frequência: ± 1,5 ppm no modo digital, ou melhor, dentro da 

faixa de - 10º C a + 60ºC; 

6.12.3. Distorção de áudio analógico: menor ou igual a 3%, com desvio de 60%. 

6.13. CARACTERÍSTICAS ELETRÔNICAS DE RECEPÇÃO 

6.13.1. Sensibilidade (modo digital): 0,35 µV (microvolt), ou melhor para 5% de taxa 

de erro de bit(BER); 



 

6.13.2. Sensibilidade (modo analógico): 0,35 µV (microvolt), ou melhor, para 12 dB 

SINAD; 

6.13.3. Rejeição de canal adjacente (seletividade): - 60 dB ou melhor para 

mododigital; 

6.13.4. Rejeição de intermodulação para modulação digital: - 80 dB ou melhor; 

6.13.5. Rejeição de espúrios e imagem: - 90 dB ou melhor; 

6.13.6. Resposta de áudio: dentro de 300 a 3000 Hz com curva de resposta 

adequada; 

6.13.7. Distorção de áudio analógico: menor ou igual a 3%; 

6.13.8. Estabilidade de frequência: 1,5 ppm, ou melhor, dentro da faixa de - 10°C a 

+60°C; 

6.13.9. Modulações suportadas: FM (analógica), C4FM (FDMA P25 Fase 1) e 

HDQPSK (TDMA P25 Fase2). 

6.14. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E GERAIS 

6.14.1. A repetidora deverá ser montada em rack aberto de 19” (dezenove 

polegadas), ser à prova de corrosão, umidade e vibrações mecânicas. O rack de 19” 

também deverá ser fornecido a PMMG pela CONTRATADA; 

6.14.2. O tamanho do rack deverá ser compatível com a quantidade de 

equipamentos que compõem a solução necessária conforme a topologia da rede de 

rádio adotada para o local de instalação, devendo os equipamentos de uma mesma 

localidade serem agrupados prioritariamente em um único rack. O rack deverá ser do 

tipo monobloco com estrutura em chapa de aço e possuir pés niveladores; 

6.14.3. Sistema de controle montado internamente no bastidor com todas as 

funções de testes operacionais e ajustes ao alcance do técnico; 

6.14.4. Circuitos impressos protegidos contra corrosão; 

6.14.5. Cabeamento (se houver) protegido contra umidade em comprimento 

suficiente para instalação; 

6.14.6. Dissipação térmica compatível com o calor gerado pelo equipamento; 



 

6.14.7. Ventilação adequada nos módulos para não ocorrer degradação de 

características; 

6.14.8. Manual técnico de operação detalhado em língua portuguesa, em formato 

digital e impresso. 

6.15. SELO DA ANATEL 

6.15.1. A repetidora deverá possuir selo de certificação de conformidade emitido 

pela ANATEL, garantindo que as repetidoras respeitam os padrões mínimos de 

qualidade e segurança, além das funcionalidades técnicas regulamentadas. 

6.15.2. A colagem do selo da ANATEL nos equipamentos é de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

6.15.3. Todos os itens fornecidos que requerer homologação na Anatel deverão 

estar homologados, com comprovação na data da aquisição. 

6.16. DUPLEXADOR 

6.16.1. A CONTRATADA deverá fornecer 1 (um) duplexador de antena para VHF 

de alta performance compatível com a especificação da repetidora e deverão estar 

incluídos os cabos e conectores de ligação entre o receptor (RX) e o transmissor (TX) 

da repetidora até o duplexador. 

6.16.2. Duplexador para utilização de uma única antena de transmissão e recepção 

com operação na faixa de frequência da repetidora com no mínimo as seguintes 

características mínimas: 

6.16.2.1. Faixa de frequência: deverá operar dentro da faixa de 148 a 174 MHz, 

conforme projeto de frequências a ser apresentado pela CONTRATADA; 

6.16.2.2. Frequência mínima de separação: 3,0MHz; 

6.16.2.3. Potência mínima de entrada: 100 W contínuos; 

6.16.2.4. Impedância: 50 Ohms; 

6.16.2.5. Faixa de temperatura: -30ºC à +60ºC; 

6.16.2.6. Terminação (TX-RX-Antena): conectores N-fêmea; 



 

6.16.2.7. Isolação mínima TX para RX: -75 dB ou melhor; 

6.16.2.8. Perda de inserção máxima: 1.4dB; 

6.16.2.9. VSWR (máximo):1.3:1. 

6.16.2.10. O Duplexador deverá ser acondicionado no mesmo bastidor da 

repetidora, em racks abertos padrão 19 polegadas. 

6.16.2.11. Modelos de Referência de duplexadores: 

6.16.2.12. Marca TXRX Systems – modelo 28-37-07C ou similar; 

6.16.2.13. Marca RFS – modelo 5085-3 ou similar. 

6.15.2.14. Observação: Os modelos são apenas de referência e tais modelos 

poderão ser personalizados pelo fabricante para atender as especificações 

requeridas acima. 

6.17. SISTEMA IRRADIANTE 

6.17.1. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar: a antena de VHF, o suporte de 

antena para a torre, cabos coaxiais e demais acessórios, para a repetidora digital, 

conforme especificações abaixo. 

6.17.2. CABO COAXIAL PARA A ANTENA DE VHF - Deverão ser fornecidos cabo 

coaxial de 1/2" em quantidades suficientes para as instalações das repetidoras nos 

sites de telecomunicações; 

6.17.3. Especificação mínima do cabo coaxial 1/2”: Cabo coaxial de 1/2" de alta 

qualidade e baixa perda, com perda máxima admissível de 2,87dB/100m em 174 MHz, 

de baixa atenuação de potência de RF, baixo fator de reflexão, com dielétrico de foam 

(espuma de polietileno), condutor interno de alumínio revestido de cobre, condutor externo de 

cobre corrugado, capa de polietileno, velocidade de propagação relativa de 88%, impedância 

nominal de 50 Ω, capacitância nominal de 76 pF/m, frequência máxima de operação de 8.8 

GHz, desempenho VSWR de 24 dB (1.135). Modelo de Referência: Cabo RFS CELLFLEX 

1/2" ou similar. 

6.17.4. Deverão ser fornecidos todos os conectores adequados para conexão da 

repetidora ao cabo de 1/2" com a antena, protetores de surtos e equipamentos de 

rádio, ou seja, todos necessários para execução completa e segura dos sistemas 



 

irradiantes. Deverá ser fornecido e instalado 01 (um) protetor de RF com chaveamento 

rápido (Centelhador) para a cada repetidora a ser instalada; 

6.17.5. Deverão ser fornecidos 20 (vinte) kits de abraçadeiras de 1/2" para prender 

os cabos à torre; 

6.17.6. Deverão ser fornecidos 04 (quatro) kits de aterramento para os cabos 

referenciados. 

6.17.7. Deverá ser fornecido o suporte de antena reforçado e em conformidade com 

a torre onde a repetidora será instalada (torre autoportante, estaiada ou poste). 

6.17.8. ANTENA de VHF: 

6.17.8.1. Deverá ser fornecida e instalada uma antena colinear, omnidirecional, 

radome em fibra de vidro ou outro material de boa qualidade, com as seguintes 

características: 

6.17.8.1.1. Antena Colinear Omnidirecional; 

6.17.8.1.2. Frequência: 148 - 174 MHz, conforme projeto de frequências a ser 

apresentado pela CONTRATADA; 

6.17.8.1.3. Ganho: 6.1 dBi ou menor conforme necessidade estrutural da torre 

onde a antena será instalada; 

6.17.8.1.4. Potência Mínima de Entrada: 100Watts; 

6.17.8.1.5. Polarização: Vertical; 

6.17.8.1.6. Impedância: 50Ohms; 

6.16.8.1.7. V.S.W.R: ≤ 1,5:1; 

6.16.8.1.8. Resistência a Velocidade do Vento: mínima de 150 km/h; 6.16.8.1.9.

 Conector de entrada: N – Fêmea ou DIN; 

6.16.8.1.10. Temperatura de Operação: até 60º; 

6.16.8.1.11. Possuir suporte adequado para correta fixação em torre metálica. O 

suporte deverá possuir resistência compatível com os esforços solicitantes e possuir 

características construtivas que possibilite sua montagem em torre do tipo 



 

autoportante fabricada em cantoneiras metálicas ou barras tubulares bem como em 

torre estaiada; 

6.18. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 

6.18.1. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o sistema de alimentação 

ininterrupta que será composto por um banco de baterias estacionárias seladas, 

especificadas para ambiente de telecomunicações, com rack ou estante para 

armazenamento do conjunto de baterias dentro do site, dimensionado de acordo com 

o consumo da repetidora, os enlaces IP, roteador, etc., com autonomia mínima de 4 

(quatro) horas quando em sua carga máxima, em regime normal de operação, para 

alimentar a todos os equipamentos conectados a repetidora no site. 

6.19. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LICENCIAMENTO DAS ESTAÇÕES 

REPETIDORAS 

6.19.1. As Estações Repetidoras serão instaladas nos sítios de repetição, no Estado 

de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, por conta da CONTRATADA, 

utilizando-se de cabos, antenas, suporte de antenas, conectores, baterias, etc. de 

acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência, contemplando 

todos os materiais, acessórios e demais equipamentos necessários para o perfeito 

funcionamento do sistema; 

6.19.2. A CONTRATADA deverá integrar as repetidoras aos enlaces de dados e 

realizar a configuração das mesmas no Controlador Central em Belo Horizonte. 

6.19.3. Para instalação dos equipamentos, o transporte, a mão-de-obra 

especializada, os instrumentos e todos os materiais necessários à realização da 

instalação serão de responsabilidade e ônus da CONTRATADA; 

6.19.4. A CONTRATADA deverá fazer análise de espectro em cada site indicado 

pela PMMG para verificação de piso ruído e definição das frequências na faixa de VHF 

a serem utilizadas na repetidora. 

6.19.5. A CONTRATADA deverá licenciar junto a ANATEL as estações repetidoras 

e todas as frequências da rede. 

6.19.6. Juntamente com a instalação, deverão ser realizadas a programação e 

o alinhamento dos equipamentos bem como a configuração do Controlador 



 

Central em Belo Horizonte para receber os novos sites convencionais, terminais 

móveis, fixos e portáteis digitais da rede do Triângulo Mineiro; 

6.19.7. Nos sítios indicados pela PMMG na região do Triângulo Mineiro, para que 

sejam instalados os equipamentos, a CONTRATADA poderá realizar visitas técnicas 

para verificações que julgar necessárias e realização de site survey. 

6.19.8. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os equipamentos de rádio 

(repetidoras, enlace IP), sistema irradiante, baterias e demais itens especificados 

seguindo normas técnicas aplicáveis para o bom funcionamento dos equipamentos. 

6.19.9. Além dos itens contidos na especificação a CONTRATADA deverá prever 

adequações físicas nos abrigos de telecomunicações, instalação de disjuntores de 

alimentação, protetores de surto para rede elétrica e tomadas de energia elétrica 

instaladas a até 5 (cinco) metros do ponto de distribuição elétrica local, barra de 

aterramento, etc. 

6.20. ATERRAMENTO 

6.20.1. A CONTRATADA deverá executar e garantir o aterramento adequado de 

todos os equipamentos propostos para instalação no site, atendendo a todos os 

padrões internacionais e brasileiros, e à norma brasileira NBR-5419/2005. Caso o site 

não tenha aterramento, a CONTRATADA obrigatoriamente deverá instalar o 

aterramento no site. 

6.21. GARANTIA 

6.21.1. A Estação Repetidora é parte do sistema de infraestrutura e deverá 

apresentar Garantia mínima Original do Fabricante de 60 (sessenta) meses 

contados a partir da instalação e aceitação final do equipamento. 

6.21.2. A garantia deverá cobrir todo e qualquer defeito de fabricação, devendo os 

equipamentos serem reparados no prazo e condições previstas no termo de 

referência. 

6.21.3. A CONTRATADA, no momento da assinatura do Contrato, deverá 

apresentar uma empresa de Serviço Técnico Autorizado do fabricante, na cidade de 

Belo Horizonte ou na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a qual será responsável 



 

pelo recolhimento, manutenção e devolução dos equipamentos já manutenidos em 

garantia no prazo estabelecido no certame. 

6.21.4. Durante o período de Garantia, a CONTRATADA deverá, 

obrigatoriamente, prestar atendimento em campo, com restabelecimento do 

sistema, substituir por um novo ou consertar o equipamento defeituoso ou 

inoperante, no prazo de 24 horas para as estações repetidoras e seus 

componentes a partir do acionamento pela PMMG. Na hipótese de substituição 

temporária do equipamento, a CONTRATADA deverá reparar o equipamento 

inoperante num prazo de 60 (sessenta) dias corridos e devolvê-lo reinstalado a PMMG 

no local de origem. Caso não seja possível o reparo no tempo determinado, a 

CONTRATADA deverá substituí-lo por um equipamento novo, mediante laudo técnico. 

Ambos os prazos devem ser considerados a partir do acionamento da CONTRATADA 

pela PMMG. 

6.21.5. Os custos de transporte, recolhimento e entrega dos produtos deverão 

correr por conta da CONTRATADA. 

6.21.6. A garantia técnica será considerada a partir da data de recebimento 

definitivo da repetidora e demais itens do site pela CPARM, sendo composta de 

serviços de reparo ou reposição de peças e componentes mecânicos, elétricos e 

eletrônicos, de todo equipamento e seus acessórios, salvo se constatada e 

comprovada a indevida utilização do equipamento pela PMMG, situação em que a 

CONTRATADA arcará com os custos para emissão de laudos técnicos e demais 

despesas relacionadas à constatação e comprovação da utilização indevida pela 

PMMG. 

6.21.7. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 

6.22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ESTE LOTE DE 

FORNECIMENTO 

6.22.1. Para cada sede de RPM digitalizada nesse projeto a CONTRATADA deverá 

fornecer: 

6.22.2. 01 (uma) licença do Software original do fabricante correspondente à 

programação e reprogramação, alinhamento e ajustes dos equipamentos 

(repetidoras) para operar em computador padrão PC, com sistema operacional 

utilizado pela PMMG; 



 

6.22.3. 01 (um) cabo de programação para o modelo de repetidora fornecida. 

6.22.4. 01 (um) kit de ferramental contendo todas as ferramentas, 

conectores/adaptadores, necessários para manutenção e alinhamento das 

repetidoras. 

6.22.5. 01 (um) manual detalhado de manutenção e programação para a repetidora; 

6.23. TREINAMENTO 

6.23.1. A CONTRATADA deverá ministrar um treinamento, em cada sede de RPM 

digitalizada nesse projeto, para capacitar 4 (quatro) policiais militares indicados pela 

DTS, com carga horária mínima de 02 (duas) horas aula que deverá abordar 

funcionamento, instalação, programação, manutenção, alinhamento da repetidora e 

integração da repetidora com o enlace de dados IP. A PMMG fornecerá o local para a 

realização do treinamento. 

6.23.2. O treinamento deverá ser composto de aulas teóricas e práticas. A 

CONTRATADA deverá fornecer a cada aluno, material didático editado em português, 

impresso (devidamente encadernado) e digitalizado, completo e que abranja todo o 

conteúdo ministrado; 

6.23.3. Todos os custos advindos do Treinamento serão de inteira responsabilidade 

da CONTRATADA. 

 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

7 PAR 42 Enlaces de Rádios Digitais IP 4.9 GHz. 

ITEM 7 – ENLACES DE RADIOS DIGITAIS IP, PONTO A PONTO, NA FAIXA DE 

4.9 GHz, COM ACESSÓRIOS, INSTALADO. 

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA ENLACES DE RADIOS 

DIGITAIS IP, PONTO A PONTO, NA FAIXA DE 4.9 GHz, COM ACESSÓRIOS, 

INSTALADO. 

7.2. REQUISITOS GERAIS DO ENLACE IP 



 

7.3. A Empresa CONTRATADA deverá fornecer e instalar Enlaces de Rádios 

Digitais IP na faixa não licenciável de 4.9 GHz, com criptografia AES de 256 bits, com 

seus acessórios nos locais determinados no Projeto Técnico. 

7.4. A Empresa CONTRATADA será responsável por toda a instalação e pela 

escolha da melhor canalização a ser utilizada em cada Enlace IP, com uso primário 

da faixa compreendida de 4.9 GHz, observadas as normas e exigências técnicas da 

ANATEL. Na impossibilidade técnica de uso desta faixa, a CONTRATADA deverá 

propor à PMMG a utilização de outras faixas disponíveis para que esta avalie e 

escolha a que melhor lhe convier. Os canais de operações de cada enlace deverão 

ser escolhidos dentre os previstos nas normatizações da ANATEL e/ou Ministério das 

Comunicações. A escolha da canalização deverá ser feita de forma a garantir o seu 

perfeito funcionamento, sem interferências aos sistemas da proponente ou de 

terceiros e nas condições de funcionamento aqui exigidas. 

7.5. Os pares de Enlaces IP deverão ser instalados em conjuntos com as 

estações repetidoras, nos locais definidos no Projeto Técnico. A visita aos possíveis 

locais de instalação é facultativa, entretanto, é importante a CONTRATADA visitar os 

locais para levantamento de necessidades do escopo de fornecimento. 

7.6. Os enlaces de rádios a serem adquiridos, objeto deste item no Termo de 

Referência, para a transmissão de dados deverão ser integrados a um controlador 

central instalado em Belo Horizonte. O backbone ou backhaul formado pelos enlaces 

servirá para interligar as estações repetidoras digitais convencionais com a rede de 

radiocomunicação digital da PMMG (tecnologia APCO 25), na faixa de VHF; 

7.7. Para a eventualidade da ocorrência de falhas, os equipamentos de rádio 

enlaces deverão apresentar a indicação de alarmes, a qual deverá ser sinalizada local 

e remotamente, comunicando a falha ao subsistema de gerenciamento; 

7.8. Quaisquer equipamentos, peças, acessórios, cabos de conexão, 

conectores, esteiramento, eletrocalhas, disjuntores, mastros de fixação para 

instalação do suporte das antenas, ou quaisquer outros materiais necessários à 

instalação, à segurança dos equipamentos e operadores e ao funcionamento dos 

enlaces, deverão fazer parte do escopo de fornecimento, mesmo que não estejam 

aqui expressos, observadas as exigências técnicas dos fabricantes das unidades de 

rádios e das antenas; 



 

7.9. Também fará parte do escopo de fornecimento, a implantação de sistema 

de proteção contra descargas atmosféricas conforme a norma NBR 5419, de 2015, 

assim como todos os equipamentos e peças necessários; 

7.10. Todo rádio enlace deverá possuir fonte de alimentação stand alone em cada 

IDU que compõe o enlace; 

7.11. A Empresa CONTRATADA deverá fornecer inventário descrevendo todos 

os equipamentos, acessórios e peças utilizados em cada enlace, bem como a 

quantidade e comprimento, quando for o caso, dos mesmos. 

7.12. Os enlaces deverão ser entregues instalados com a capacidade de 

transmitir pelo menos 10 Mbps de dados ethernet bidirecional (full-duplex) por meio 

de um link micro-ondas em configuração ponto-a-ponto para distâncias de até 80km; 

7.13. O rádio deverá possuir throughput de pelo menos 50 Mbps agregado 

simétrico, permitir tecnologia IP e TDM (PDH) sobre o mesmo link e modulação no 

modo adaptativo; 

7.14. Para permitir o uso de torres de pequeno porte ou estaiadas e otimizar 

o espaço nestas torres, o Enlace Ponto a Ponto poderá ser formado através de 

antena integrada ou com a utilização de antena externa conforme especificado 

abaixo. Sempre que o enlace for possível, a CONTRATADA deverá priorizar a 

utilização de antenas integradas. Após a instalação do enlace, a CONTRATADA 

deverá emitir relatório técnico informando a capacidade de dados real do enlace 

implantado; 

7.15. Os equipamentos deverão ser fornecidos montados, totalmente conectados, 

ensaiados, configurados e prontos para operação, incluindo os acessórios, materiais 

de instalação, hardware e software de programação; 

7.16. A CONTRATADA será responsável pela escolha do melhor canal disponível 

de forma a garantir o seu perfeito funcionamento sendo que as licenças e subscrições 

necessárias aos eventuais upgrades devem acompanhar os equipamentos. 

7.17. Os equipamentos do enlace IP instalados no sítio de repetição deverão ser 

também ligados ao banco de baterias DC de forma que, nos casos de falta de energia 

elétrica, tais equipamentos continuem funcionando com a alimentação DC do banco 

de baterias. 



 

7.18. UNIDADE DE RÁDIO 

7.18.1. A Empresa CONTRATADA deverá instalar protetores de surtos contra 

descargas atmosféricas provenientes das antenas, devidamente aterrados; 

7.18.2. O rádio deve operar nas larguras de bandas definidas pela regulamentação 

da ANATEL que regula as condições de uso e ocupação dos canais na faixa de 

operação escolhida pela CONTRATADA; 

7.18.3. Canalização de radiofrequência deverá atender as Normas/Resoluções 

vigentes na ANATEL, sendo a canalização de 4.9 GHz a primeira alternativa, sendo 

somente admitido uso de outra faixa se verificado a impossibilidade de uso desta faixa 

nas localidades previstas; 

7.18.4. Possuir mecanismo de empilhamento e sincronismo da base de tempo dos 

frames FDD, permitindo a instalação de vários enlaces em um mesmo site sem a 

necessidade de espaçamento entre antenas e não necessite de banda de guarda 

entre canais adjacentes; 

7.19. Observação: Todas as funcionalidades descritas devem estar ativas e 

disponíveis para uso, sem a necessidade de licenças adicionais após a implantação. 

7.20. CARACTERÍSTICASELÉTRICAS 

7.20.1. Deverá ser fornecido cabo para aterramento da ODU, bem como cabo para 

sincronização dos rádios; 

7.20.2. Nos enlaces que forem utilizadas antenas externas conectorizadas, deverá 

ser fornecido cabeamento para conectar a ODU à antena externa, em comprimento 

adequado e devidamente conectorizado em ambas as pontas. 

7.21. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DA ANTENA EXTERNA PARA OS 

ENLACES COM ANTENACONECTORIZADA 

7.21.1. Os enlaces operarão dentro de canalização legalmente prevista pela 

ANATEL. A canalização de operação do sistema irradiante que for escolhida pela 

CONTRATADA deverá estar dentro da faixa de frequência de operação da antena; 

7.21.2. Ganho mínimo da antena: 26,8dBi; 

7.21.3. VSWR máximo:1.50; 



 

7.21.4. Suportar velocidade de vento adequada para a região; 

7.21.5. Cabos coaxiais, conectores compatíveis com o rádio, suportes de antena e 

demais miscelâneas. 

7.22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ESTE FORNECIMENTO 

7.22.1. A CONTRATADA deverá instalar os Enlace IP e seus acessórios nos locais 

indicados no Projeto Técnico. 

7.22.2. A CONTRATADA será responsável pela integração dos enlaces de rádio e 

roteadores ao sistema de radiocomunicação digital (P25). 

7.22.3. A critério da PMMG poderá ser utilizado meio de transmissão existente (fibra 

óptica/enlace de rádio) para interligação e/ou redundância, sendo de responsabilidade 

da CONTRATADA a ativação e integração com o sistema de radiocomunicação 

digital, quando demandado. 

7.22.4. Instalar, configurar e otimizar todas as demais funções descritas nesta 

especificação; 

7.22.5. Apresentar documentação completa do sistema, incluindo diagramas, 

desenhos, manuais e outros. 

7.23. TREINAMENTO 

7.23.1. A CONTRATADA deverá realizar, em cada sede de RPM digitalizada nesse 

projeto, um treinamento de no mínimo 2 horas aula para capacitar 4 (quatro) policiais 

militares indicados pela DTS, que deverá abordar a instalação e a configuração de 

todos os equipamentos pertencentes ao Enlace de Dados bem como a completa 

programação dos rádios ponto a ponto e dos roteadores. 

7.24. GARANTIA 

7.24.1. O Enlace IP é parte do sistema de infraestrutura e deverá apresentar 

Garantia mínima Original do Fabricante de 60 (sessenta) meses contados a partir 

da instalação e aceitação final do equipamento. 

7.24.2. Demais itens de garantia conforme descrito no item GARANTIA. 

 



 

 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

8 UNIDADE 01 Multiacoplador de 8 canais, VHF, com filtro pré-seletor. 

ITEM 8 – MULTIACOPLADOR DE 8 CANAIS, VHF, COM FILTRO PRÉ- SELETOR. 

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNCIAS MÍNIMAS PARA MULTIACOPLADOR DE 8 

CANAIS, VHF, COM FILTROPRÉ-SELETOR. 

8.2. Multiacoplador com a capacidade de operar 8 (oito) receptores 

simultaneamente, na faixa de VHF, com filtro pré-seletor de banda passante, para 

permitir a interligação e compartilhamento de múltiplas repetidoras a uma mesma 

antena de recepção. 

8.3. O multiacoplador deverá possuir um amplificador de baixo ruído, um filtro 

pré-seletor de banda passante e ter entradas para alimentação AC ou DC. 

8.4. O filtro pré-seletor poderá ser externo ou interno ao multiacoplador e deverá 

ser montado em rack de19”. 

8.5. Receptor Multiacoplador com filtro pré-seletor com a possibilidade de operar 

com 08 canais de voz simultaneamente que mantenha a qualidade de recepção, em 

VHF na faixa de 150 a 174 MHz, inclusive ou conforme plano de frequências 

apresentados pela CONTRATADA. 

8.6. O multiacoplador deverá possuir um amplificador de baixo ruído com ganho 

mínimo de 13dB. 

8.7. O Multiacoplador e o filtro pré-seletor deverão ser instalados em Rack de 19 

polegadas, à prova de umidade, respingo de água, corrosão, vibrações mecânicas, 

choques térmicos e impactos. 

8.8. Dissipação térmica compatível com a caloria gerada. 

8.9. Conectores de entrada: N. 

8.10. Conectores de saída: tipo BNC ou N. 

8.11. Número mínimo de portas: 08 (oito); 



 

8.12. Sistema de Alimentação AC ou DC; 

8.13. Sistema de alimentação DC para o amplificador: 12, 24 ou 48 VDC, se 

aplicável. 

8.14. Ganho mínimo do sistema: +13dB. 

8.15. Impedância nominal: 50 Ω(Ohms). 

8.16. Faixa de Temperatura de Trabalho: 0º até +50ºC. 

8.17. Possuir filtro pré-seletor com as seguintes características mínimas: 

8.17.1. Banda de Frequência: 148 MHz a 174 MHz, inclusive ou conforme plano de 

frequências apresentados pela CONTRATADA. 

8.17.2. Número de cavidades ressonantes/ressonadores: mínimo de 3 (três); 

8.17.3. Banda passante: 0,5 a 2,0MHz. 

8.17.4. Perda de inserção (dB) @ F0: 1,4 @ 160 MHz ou 2 dB no máximo. 

8.17.5. Seletividade 78 dB @ 165 MHz. 

8.17.6. Perda de Retorno mínimo: 20 dB ou melhor. 

8.17.7. VSWR: 1.22:1 ou melhor; 

8.17.8. Impedância nominal: 50 Ω(Ohms). 

8.17.9. Montagem em rack de19”. 

8.18. Modelo de referência do multiacoplador:  marca dB Spectra, modelo 

DSRMC0608ADN ou similar. 

8.19. Modelos de referência do filtro pré-seletor: marca dB Spectra, modelo 

DSWF1004 e marca TX RX Systems, modelo 89-37-06A ou similar. 

 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

9 UNIDADE 01 
COMBINADOR DE ANTENAS DE 3 CANAIS, VHF, 

100 W POR CANAL. 



 

ITEM 9 – COMBINADOR DE ANTENAS DE 03 CANAIS, VHF, 100 W POR CANAL. 

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA COMBINADOR DE ANTENAS 

DE 03 CANAIS, VHF, 100 W PORCANAL. 

9.2. Combinador de antenas de boa qualidade com alta isolação e mínima 

intermodulação para permitir a interligação de compartilhamento de múltiplas 

repetidoras em uma mesma antena de transmissão com a menor perda possível. 

9.3. Combinador de antenas para frequências de transmissão com cavidades 

coaxiais para 03 (três) frequências de voz (canais de voz), em VHF na faixa de 160 a 

174 MHz ou conforme plano de frequências apresentados pela CONTRATADA, com 

potência mínima de 100 Watts, por canal; 

9.4. Deverá possuir baixa perda e um sistema de compensação interna de 

temperatura que assegure que as cavidades mantenham sua sintonia mesmo 

conectadas a transmissores com ciclo de trabalho elevado. 

9.5. Montado em Gabinete de 19 polegadas, à prova de umidade, respingo de 

água, corrosão, vibrações mecânicas, choques térmicos e impactos. 

9.6. Dissipação térmica compatível com a caloria gerada. 

9.7. Conectores: N ou Din. 

9.8. Faixa de Frequência: 160 a 174 MHz, inclusive ou conforme plano de 

frequências apresentados pela CONTRATADA; 

9.9. Número de Canais: 03 canais de voz; 

9.10. Potência Mínima por canal: 100 Watts contínuos. 

9.11. Espaçamento Mínimo de Frequência: 150kHz; 

9.12. Máxima Perda de Inserção por Canal: -5.0 dB com espaçamento de canais 

de 150kHz; 

9.13. Impedância: 50 Ω(Ohms). 

9.14. Máxima perda de retorno (VSWR): - 20 dB(1.22:1). 

9.15. Isolador: duplo. 



 

9.16. Faixa de Temperatura de Trabalho: -30º até +60ºC. 

9.17. Isolação mínima entre antena e transmissor (Ant/TX): -75 dB ou melhor; 

9.18. Isolação mínima TX/TX: -80 dB ou melhor. 

9.19. A CONTRATADA deverá desenvolver um plano de frequências de forma a 

garantir que as frequências a serem sintonizadas no combinador de antenas, não 

gerem interferências ou intermodulações. 

9.20. Todos os componentes de RF deverão ser de alta qualidade e de baixa 

atenuação, imune às interferências externas. 

9.21. Deverão ser previstos os conectores, cabos de conexão da antena ao 

combinador. 

 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO COMPONENTE 

10 UNIDADE 10 
Terminal Robustecido para Interoperabilidade com 

rádios P25. 

ITEM 10 – TERMINAL ROBUSTECIDO PARA INTEROPERABILIDADE COM 

RÁDIOS P25 

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E GERAIS DO TERMINAL 

ROBUSTECIDO PARA INTEROPERABILIDADE COM RÁDIOSP25: 

10.2. Terminal Robustecido LTE de missão crítica, resistente e durável, para 

interoperabilidade com rádios P25 que deverá possuir capacidade de tráfego das 

informações e veiculação de dados, voz, imagens e serviços de valor agregado nas 

áreas de operação; 

10.3. Deverá fornecer dados, ter todas as licenças habilitadas no respectivo 

servidor do Controldor Central e permitir o acesso aos dados armazenados pelo 

Controlador Central em Belo Horizonte; 

10.4. Deverá processar localmente dados que possam gerar informações úteis ao 

ambiente de operação; 

10.5. Deverá armazenar e recuperar localmente dados; 



 

10.6. Deverá proporcionar a consciência situacional para os usuários dos 

terminais; 

10.7. Deverá ser protegido por um exoesqueleto robusto, ser capaz de operar em 

situações de estresse extremo tais como chuva forte, lama, condições inóspitas, calor 

e se resistente a fortes impactos e quedas; 

10.8. Deverá ser leve e pequeno, o suficiente, para ser carregado em uma mão; 

10.9. Deverá possuir certificado de homologação da ANATEL; 

10.10. Com relação à segurança, o terminal robustecido deverá satisfazer os 

seguintes requisitos: 

10.10.1. Propiciar a segurança dos dados locais e transmitidos mesmo quando 

houver transição entre redes, seja pública ou privada; 

10.10.2. Prevenir acesso não autorizado, mesmo em caso de perda ou roubo do 

terminal; 

10.10.3. Possuir segurança física e lógica. O sistema deverá assegurar a integridade, 

a confidencialidade, a disponibilidade e autenticidade das informações dos dados que 

serão repassados ao sistema; 

10.10.4. Os terminais devem ser gerenciáveis via sistema remoto permitindo 

configuração e provisionamento pela interface aérea de transmissão de dados. 

10.11. Requisitos mínimos do terminal robustecido: 

10.11.1. Deverá contemplar módulos integrados de telefonia, câmera de vídeo frontal 

e traseira, gravador de áudio, microfone, WI-FI, Bluetooth, NFC, sistema operacional, 

acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade com sensor de gestos, 

leitor de impressões digitais e receptor de GPS interno; 

10.11.2. Capacidade de armazenamento da memória RAM: 4GB; 

10.11.3. Capacidade da memória interna: 64GB; 

10.11.4. Capacidade da memória secundária com expansão por cartão externo de 

128 GB micro SD ―Secure Digital Card; 

10.11.5. Duração da bateria: mínimo de 15 (quinze) horas; 



 

10.11.6. A bateria deve ser removível para fácil troca em campo; 

10.11.7. Os circuitos de modulação e demodulação para transmissão de dados 

devem ser internos e integrados aos circuitos do transceptor; 

10.11.8. Deverá permitir que a equipe de suporte de TI tenha conexão remota ao 

terminal para acesso a dados gerenciais, upgrade de firmware e bloqueio do referido 

terminal; 

10.11.9. Deverá possuir cancelamento de ruído e de eco de missão crítica e 

tecnologia de supressão de ruído externo; 

10.11.10. Deverá possuir LED indicador de carga da bateria (totalmente carregada, 

bateria fraca ou carregando); 

10.11.11. Deverá suportar o protocolo OMA-DM. 

10.12. Requisitos do processador: 

10.12.1. Frequência do clock: 2.3GHz; 

10.12.2. Quantidade de núcleos: 4 (quad core). 

10.13. Requisitos do visor (display): 

10.13.1. Dimensão do visor: 5” (127mm); 

10.13.2. Resolução: 1280 x720 Pixels; 

10.13.3. Sensibilidade ao toque (capacitivo); 

10.13.4. Vidro: Gorilla Glass; 

10.13.5. Recursos de controle de brilho e modo de operação discreta. 

10.14. Requisitos das câmeras: 

10.14.1. Resolução câmera traseira: 13 MP 

10.14.2. Resolução câmera frontal: 8 MP 

10.14.3. A câmera frontal deverá possuir Flash ―High Output‖ LED e Zoom Digital 

10.14.4. Resolução de gravação de vídeo: 4K (UHD) a 30 fps e 1080p (FHD) a 60 fps 



 

10.14.5. Taxa de quadros de gravação de vídeo: 30 fps e 60 fps 

10.15. Requisitos das teclas, botões de missão crítica e métodos de entrada: 

10.15.1. Teclado QWERTY em tela touch; 

10.15.2. Deverá possuir tecla dedicada de PTT (pushtotalk) para aplicações de 

comunicação PTT em modo encoberto; 

10.15.3. Deverá possuir tecla dedicada de liga/desliga/bloqueio protegida, para não 

poder ser acionada acidentalmente; 

10.15.4. Deverá possuir botão de Emergência dedicado; 

10.15.5. Deverá possuir teclas para controle de volume (Up/Down); 

10.15.6. Deverá possuir interruptor selecionador de grupo de conversa dedicado; 

10.15.7. Deverá possuir no mínimo 2 (dois) botões programáveis. 

10.16. Requisitos de conectividade: 

10.16.1. Micro SIM; 

10.16.2. Conector USB:USB-C; 

10.16.3. Conector de Entrada/Saída de áudio/vídeo: 3.5mm (estéreo); 

10.16.4. Conector do carregador: USB-C; 

10.16.5. Deverá possuir porta para carregamento em carregadores do tipo 

dockstation: Mínimo1; 

10.16.6. Deverá possuir Bluetooth: 5.0 LE (low Energy); 

10.16.7. Conectividade celular: 4G, 3G, 2G e Wi-Fi; 

10.16.8. Conectividade Wi-Fi: Norma 802.11a/b/g/n/ac/k/r; 

10.16.9. Banda de operação do WI-Fi: 2.4 GHz e 5GHz; 

10.16.10. A tela deve exibir todas as mensagens, menus e comandos em português 

no seu visor. 



 

10.17. Requisitos de vídeo e áudio: 

10.17.1. Deverá possuir interface bluetooth (A2DP estéreo); 

10.17.2. Possuir tecnologia de cancelamento de ruído com no mínimo 3 (três) 

microfones; 

10.17.3. Possuir 02 (dois) alto-falantes frontais para saída de áudio; 

10.17.4. Potência por alto-falante frontal: 1W. 

10.18. Requisitos mínimos de robustez: 

10.18.1. Temperatura de operação: -20ºC a +55ºC; 

10.18.2. Temperatura em armazenamento: -46ºC a +85ºC; 

10.18.3. Resistência à imersão em água com bateria instalada (até 1,0 metro de 

água): norma IEC 60529 IP67; 

10.18.4. Resistência à queda (1,2 metros): norma MIL-STD-810G; 

10.18.5. Resistência à vibração: norma MIL-STD-810G; 

10.18.6. Resistência à penetração de poeira e água: IP67; 

10.18.7. Tempo de funcionamento mínimo: 15 horas; 

10.18.8. Regime de utilização: 24x7. 

10.19. Requisitos físicos: 

10.19.1. Dimensões máximas com bateria de alta capacidade (Altura, largura, 

espessura): 152,5 x 78 x 19,2mm; 

10.19.2. Peso máximo: 310 g (com bateria); 

10.19.3. Deverá possuir, na parte traseira, material rugoso para evitar o fácil escape 

do Terminal da mão do operador; 

10.19.4. Deverá ser portátil para transporte em uma mão, handheld. 

10.20. Requisitos de “software” e segurança: 



 

10.20.1. Deverá suportar o Advanced Encryption Standard (AES), de no mínimo 256 

bits, padrão de mercado e criptografia local customizada via hardware (norma FIPS-

140-2 Nível 3 para criptografia de voz e aplicações em geral que demandem 

criptografia); 

10.20.2. Deverá possibilitar criptografia das conversações (payloade sinalização); 

10.20.3. Deverá permitir o registro (login/logout) de usuários no sistema (status e 

presença); 

10.20.4. Deverá suportar o protocolo SRTP (Secure Real -Time Protocol) para a 

criptografia de voz sobre IP; 

10.20.5. Deverá suportar criptografia de dados fim a fim via hardware pela norma 

FIPS-140-2 Nível 3, possibilitando o tráfego seguro, quando utilizar módulo interno de 

criptografia; 

10.20.6. Deverá ativar um PIN numérico de 4 a 17 dígitos, misturando letras 

maiúsculas, minúsculas, números e caracteres (mas sem espaços). 

10.21. Requisitos do GPS: 

10.21.1. Deverá ser integrado internamente com capacidade de realizar o relato 

automático de posição; 

10.21.2. Deverá possuir sistema operacional Android na versão mínima 7.1 (Nougat), 

atualizável para a versão mais recente; 

10.21.3. Deverá possuir Interface de segurança pública configurável que permita 

alterar os aplicativos e―widgets disponíveis para o usuário, para cada tipo de tarefa 

ou ambiente. 

10.22. Requisitos de operação PTT do terminal robustecido integrado ao 

sistema de radiocomunicação P25: 

10.22.1. Permitir interoperabilidade entre redes de Terminais Robustecidos e 

Smartphones em operação na PMMG e a rede de radiocomunicação digital P25; 

10.22.2. A plataforma deve estender o acesso à comunicação unificada para 

operadores móveis. 



 

10.22.3. O Terminal Robustecido descrito neste termo de referência deverá ter 

licença habilitada para acesso à aplicação de PTT integrada à rede de 

radiocomunicação P25; 

10.22.4. O Terminal Robustecido deverá possuir aplicativo de PTT que permita 

acesso aos grupos de conversas programados no Controlador Central em Belo 

Horizonte; 

10.22.5. O Terminal Robustecido deverá estar configurado com o endereço IP para 

acesso ao servidor da aplicação da PMMG em Belo Horizonte; 

10.22.6. A CONTRATADA deverá configurar os grupos de conversas das UEOp’s no 

servidor e liberá-lo no aplicativo de PTT nos terminais robustecidos mediante login e 

senha; 

10.22.7. A aplicação para clientes móveis deverá suportar as seguintes 

funcionalidades: 

10.22.8. Chamadas em grupo; 

10.22.9. Chamadas privativas individuais; 

10.22.10. Suporte a multicanal; 

10.22.11. Filtro de canal e controle de volume; 

10.22.12. Canal selecionado; 

10.22.13. Histórico; 

10.22.14. Status e presença; 

10.22.15. Mapa com a localização dos outros dispositivos (clientes) móveis; 

10.22.16. Auto iniciar quando o telefone for ligado;  

10.22.17. Auto login quando o aplicativo for iniciado; 

10.22.18. Deverá compartilhar a localização; 

10.22.19. Deverá possuir acesso a várias camadas do Mapa de localização; 



 

10.22.20. Deverá permitir troca de mensagens de texto entre os clientes móveis e 

clientes desktop; 

10.22.21. Deverá suportar a criptografia AES256; 

10.22.22. Deverá ser possível a criação de grupos de conversação configuráveis como 

apenas escutar; 

10.22.23. Deverá ser aderente a norma FIPS-140-2; 

10.22.24. Deverá possuir a Interface em Português. 

10.23. Composição de Cada Terminal Robustecido Para Interoperabilidade 

Com Rádios P25: 

10.23.1. 01 (um) Terminal Robustecido de dados portátil, nas bandas 4G (3, 4, 5, 7, 

8, 20, 26, 28), 3G (1, 2, 4, 5, 8) e 2G (quad-band) com carregador rápido de bateria; 

10.23.2. 01 (um) fone de ouvido de 3,5 mm com PTT; 

10.23.3. 01 (uma) Bateria de alta capacidade recarregável de 5000 mAh; 

10.23.4. 01 (um) Cabo USB com conector micro USB para conexão com um 

computador ou para carregar a bateria no terminal robustecido; 

10.23.5. 01 (uma) Fonte de Alimentação Bivolt de 100 a 240 V, 60 Hz, com o 

carregador base para a bateria do terminal robustecido; 

10.23.6. 01 (um) Carregador veicular para o terminal robustecido; 

10.23.7. 01 (um) Suporte para fixação do terminal robustecido com clip; 

10.24. GARANTIA 

10.24.1. Os equipamentos deverão apresentar Garantia mínima Original do 

Fabricante contra defeitos de fabricação de 36 (trinta e seis) meses para os terminais 

robustecidos e 12 (doze) meses para os acessórios, contados a partir da entrega dos 

equipamentos; 

10.24.2. A garantia do terminal robustecido deverá cobrir todo e qualquer defeito de 

fabricação, reparos por uso e desgaste normal, quebra acidental, dano por água ou 



 

produtos químicos devendo os equipamentos serem reparados no prazo e condições 

previstas neste Termo de Referência; 

10.24.3. A garantia será contada a partir da data da entrega dos equipamentos 

instalados e configurados pela CONTRATADA à PMMG; 

10.24.4. A CONTRATADA deverá apresentar declaração de que os serviços de 

Garantia e Suporte ofertados na proposta do fabricante/revendedor, cobrem as 

condições exigidas neste Termo de Referência e, caso eventualmente o suporte não 

possa ser prestado na cidade de Belo Horizonte, sendo necessário o envio do produto 

para outra localidade, este ocorrerá sem qualquer tipo de ônus adicional para a 

PMMG; 

10.24.5. A CONTRATADA, no momento da assinatura do Contrato, deverá 

apresentar declaração do fabricante indicando a empresa que se responsabilizará 

pela prestação de Serviço Técnico Autorizado do fabricante na cidade do Belo 

Horizonte ou em sua Região Metropolitana. A empresa indicada terá autorização 

expressa para que ela possa atuar como um posto logístico apto a coletar e devolver 

os Terminais Robustecidos reparados em garantia ou efetuar a substituição dos 

mesmos. Tal indicação deverá ser aprovada pela PMMG; 

10.24.6. A assistência técnica compreenderá o conserto, substituição de peças, 

medições, correções, ajustes e limpeza de todas as partes e dos circuitos eletrônicos 

dos Terminais Robustecidos, isentando a PMMG de quaisquer ônus relativos à mão 

de obra, fretes e taxas, enquanto perdurar o período de garantia. Os defeitos 

encontrados deverão ser solucionados, dentro do prazo a contar do momento da 

comunicação do defeito à CONTRATADA; 

10.24.7. Os Terminais Robustecidos em garantia, quando necessitarem de 

manutenção, deverão ser recolhidos na sede do CTT, em até 03 (três) dias úteis pela 

CONTRATADA ou pela Empresa de Serviço Técnico Autorizado. Em até 05 (cinco) 

dias corridos, a CONTRATADA deverá devolvê-los manutenidos ou, se necessário, 

trocados em definitivo por equipamentos novos, mediante laudo técnico. Ambos os 

prazos devem ser considerados a partir do acionamento da CONTRATADA pela 

PMMG. Este acionamento poderá ser via e-mail ou telefone; 

10.24.8. A garantia técnica será considerada a partir da data de recebimento  definitivo do 

equipamento, sendo composta de serviços de reparo ou reposição de peças e componentes 



 

mecânicos, elétricos e eletrônicos, de todo equipamento e  seus acessórios, salvo se 

constatada e comprovada a indevida utilização do equipamento pela 

CONTRATANTE, situação em que a CONTRATADA arcará com os custos para 

emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à constatação e 

comprovação da utilização indevida pela CONTRATANTE; 

10.24.9. Todos os equipamentos fornecidos devem ser garantidos contra defeitos em 

componentes, falha de fabricação e defeitos operacionais, após a ativação e 

funcionamento definitivo. A CONTRATADA deverá investigar as causas da falha e 

prontamente reparar ou substituir as partes com problema restabelecendo as 

condições de operação originais; 

10.24.10. Durante o período de garantia, todos os ônus decorrentes de transportes e 

de reparos dos equipamentos, serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

10.24.11. O transporte e as despesas decorrentes do envio das unidades a reparar ou 

reparadas, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA até o término do 

período de garantia. 

10.25. TREINAMENTO 

10.25.1. Para cada sede de RPM digitalizada nesse projeto, a CONTRATADA deverá 

ministrar um treinamento de operação acerca dos terminais robustecidos: 

10.25.2. Treinamento de Operação (usuários): a CONTRATADA deverá realizar um 

treinamento para capacitar 4 (quatro) policiais militares indicados pela DTS, com carga 

horária mínima de 2 horas aula, para capacitá-los a operarem os terminais 

robustecidos fornecidos. O treinamento deverá contemplar todas as informações 

pertinentes e relevantes aos usuários dos terminais robustecidos. 
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